“Materiały w różnym stopniu odnoszą się do kwestii
istotnych w kontekście założonego tytułu sympozjum
naukowo-eksperckiego, ale w sumie stanowią
swoistą całość obrazującą poglądy Autorów
na tematy związane z kryzysem i tworzących podłoże
merytoryczne do dyskusji zarówno ekspertów
jak i naukowców.
...”
prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak
dr hab. Mirosław Minkina

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – nr 48

Recenzja wydawnicza materiałów z sympozjum naukowo-eksperckiego
pt. „Kryzys i zarządzanie, teoria i praktyka”, z 27 września 2012 r.
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży:

ISSN 2300-3170

ZESZYTY
NAUKOWE
nr 48

pod redakcją:
WERONIKI JAKUBCZAK i MARIUSZA PODYMY

KRYZYS I ZARZĄDZANIE
TEORIA I PRAKTYKA

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży

2012

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Seria:

Zeszyty Naukowe
Nr 48
pod redakcją:
Weroniki Jakubczak i Mariusza P. Podymy
Tytuł:

KRYZYS I ZARZĄDZANIE
TEORIA I PRAKTYKA

Łomża 2012

WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY
ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA
REDAKCJA
dr Weronika Jakubczak
mgr Mariusz P. Podyma
RECENZENCI
prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak
dr hab. Mirosław Minkina
REDAKCJA TECHNICZNA
mgr inż. Marek Pawłowski
Fotografie na okładce – mgr Mariusz P. Podyma
Skład wykonano z gotowych materiałów dostarczonych przez Autorów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony materiał graficzny.
ISSN 2300-3170
ISBN 978-83-87492-88-5
Copyright © by Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Łomża 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie lub kopiowanie w części lub w całości
wyłącznie za zgodą Wydawcy.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
18-402 Łomża, ul. Studencka 19
Tel. +48 (86) 216 94 97, fax +48 (86) 215 11 89
E-mail: rektorat@wsa.edu.pl

SPIS TREŚCI
Od redaktorów ………………………………………………………………………………………...5
List Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego ..…………………..…7
1. Piotr Baczar
Rola samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w rozwiązaniu sytuacji
kryzysowych…………….. …………………………………........………………………….…9
2. Wojciech Bajeński
Negocjacje kryzysowe w Służbie Więziennej jako opcja rozwiązywania sytuacji
nadzwyczajnych ……………………………..……………………………………………..…19
3. Andrzej Bałandynowicz
Kryzys Polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji,
a nie stagnacji ………………... .…………………..............................................................…29
4. Agnieszka Brzostek
Udział organów gminy w zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa
– wybrane zagadnienia …………………………………………………………………….…49
5. Wiktor Gawroński
Wybrane aspekty funkcjonowania powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego……...63
6. Arkadiusz Gliszczyński
Przestępczość nieletnich – niewydolność procesu socjalizacji, czy kryzys systemu
prawnego ……………………………………………………….............................................71
7. Kamil Goryń
Działania organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie
powodzi z 2010 r. ……………………………………………………………….…………...81
8. Marcin Górnikiewicz
Rozpoznanie kulturowe w działaniach psychologicznych. Zarządzanie operacją
psychologiczną na współczesnym polu walki ……………………………………….………91
9. Paweł Gromek
Projekt ewakuacji ludności na bazie Management Institute – wstęp do zarządzania ……….101
10. Ryszard Jakubczak
Niektóre dylematy bezpieczeństwa narodowego ………………………………….…….….111
11. Ryszard A. Jakubczak
Uwarunkowania międzynarodowe a edukacja bezpieczeństwa w Polsce ..............................123
12. Weronika Jakubczak
Kryzys w rozwoju cywilizacji …………………. ……………………...……………….…..135

13. Mieczysław Koziński
Teoretyczny wymiar zarządzania kryzysowego …………………………………………….143
14. Krzysztof Lisek
Ważniejsze kwestie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej ….153
15. Bogdan Panek
Zarządzanie kryzysowe NATO i jego przyszłość po szczycie w Chicago ………………….171
16. Adam Petelski
System ochrony państwa w starciu z ideologiami wybranych subkultur na przykładzie
rozważań psychologicznych i dobrych praktyk …………………………………..…………179
17. Jacek Pietraszewski
Straż Miejska służbą porządku publicznego ……………………………………….………..189
18. Mariusz P. Podyma
Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa w kontekście
zarządzania kryzysowego ……………………………………………………….…………..199
19. Robert Poklek
Stres funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności …………………………………………………………209
20. Rafał Wróbel
Multimedialny trening decyzyjny a ochrona infrastruktury krytycznej …………………….221
21. Patrycja Wróblewska
(Nie)możliwości użycia organizacji pozarządowych w zarządzeniu kryzysowym
na przykładzie organizacji skautowych w Polsce ………………………………………..…231
22. Robert Zasłona
Policja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach
kryzysowych na przełomie lat 1990 - 2012 …………………………………………………243
23. Wiesław Zawadzki
Udział Straży Miejskiej w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie miasta Białystok …....253
Nota o autorach, afiliacje …………..…………………………………………………….........265
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA …………………...267
Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA ……………………………………………268
Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu ………………………………………..269
Załącznik nr 1 - oświadczenie autora ……………………………………………………………270
Załącznik nr 2 - deklaracja konfliktu interesów …………………………………………………271

Od redaktorów
Jako redaktorzy, z wielką przyjemnością chcielibyśmy Państwu zaprezentować monografię
będącą materiałem z sympozjum naukowo-eksperckiego pod patronatem Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego oraz Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej Pana generała Jacka Włodarskiego pt. „Kryzys i zarządzanie, teoria i praktyka”,
które odbyło się 27 września 2012 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
Sympozjum było podsumowaniem czterodniowego spotkania wielu formacji mundurowych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Straży
Miejskiej w Białymstoku, Izby Celnej w Białymstoku, Straży Ochrony Kolei, Centralnego Ośrodka
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Grup
Interwencyjnych Służby Więziennej z Warszawy, Katowic i Białegostoku jak też funkcjonariuszy
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wchodzących w skład Nieetatowej Grupy Interwencyjnej,
Nieetatowej Grupy Negocjacyjnej oraz codziennej służby. Seminarium dla ww. funkcjonariuszy
odbyło się w siedmiu panelach szkoleniowych. Ponadto, odbyły się ćwiczenia specjalistyczne
funkcjonariuszy Służby Więziennej z podmiotami współdziałającymi pod kryptonimem
„Jesień 2012”.
Dokonując analizy wniosków płynących z kreatywnego spotkania przedstawicieli wielu
służb, wykorzystując ich zaangażowanie i chęć podjęcia dyskusji w obszarze tematycznym
sympozjum, komitet organizacyjny podjął próbę zderzenia wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
Kryzys i zarządzanie są terminami, jakimi posługują się w ostatnim czasie wszystkie podmioty
odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w naszym kraju. Różnorodność zadań oraz sposób ich
realizacji w kontekście wciąż pojawiających się sytuacji kryzysowych wymusza konieczność
postrzegania zarządzania poprzez pryzmat prakseologiczny, co niniejszym wypełniły założenia
sympozjum. Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy w dyskusję włączą się zarówno środowiska naukowe,
jak i podmioty działające w obszarze szeroko definiowanego bezpieczeństwa – co w tym wypadku
miało miejsce. Organizatorzy sympozjum skutecznie stworzyli warunki do wymiany myśli, poglądów
i doświadczeń przez naukowców i praktyków, zajmujących się problematyką zarządzania i kryzysu
w obszarze szeroko definiowanego bezpieczeństwa publicznego. Obszar tematyczny sympozjum
dotyczył:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

teorii zarządzania,
zarządzania w kryzysie,
podstaw zarządzania kryzysowego,
kryzysu i jego istoty,
służb i instytucji w zarządzaniu kryzysowym,
służb i instytucji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Organizator główny:
Zakład Karny w Czerwonym Borze.
Współorganizatorzy:
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.
Komitet programowy sympozjum:
1. prof. zw. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
2. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – „Pedagogium” Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Warszawie;
3. prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie;
4. prof. dr hab. Hanna Konopka – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku;
5. dr Urszula Kobylińska – Politechnika Białostocka;

6.
7.
8.
9.
10.

dr Ewa Glińska – Politechnika Białostocka;
dr Joanna Jończyk – Politechnika Białostocka;
dr Weronika Jakubczak – Parlament Europejski;
dr Arkadiusz Gliszczyński – Szkoła Policji w Słupsku;
dr inż. Mariusz Brzeziński – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomża.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili:
płk mgr Mirosław Dudar, płk mgr Piotr Kondraciuk, mł. chor. mgr Mariusz Podyma.
Obecnością na sympozjum naukowo – eksperckim zaszczycili m.in.: Pan Minister Andrzej
Czuma, który podjął niezwykle kompetentną i merytoryczną dyskusję w obszarze problematyki
więziennictwa. Szczególną uwagę, a w konsekwencji ożywioną debatę wywołały bardzo dobrze
przygotowane wystąpienia w tym: Pana prof. Ryszarda Jakubczaka – eksperta ds. szeroko pojętego
bezpieczeństwa, który w swoim wystąpieniu pt. „Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo
narodowe” podniósł kwestię wykorzystania potencjału Służby Więziennej na rzecz niesienia pomocy
społecznościom lokalnym, Pana prof. Andrzeja Bałandynowicza – twórcy teorii probacji,
który przedstawił prelekcję pt. „Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania
z pozycji rewolucji a nie stagnacji” wskazując w niej na: niestosowanie metod i środków
oddziaływania do indywidualnych potrzeb osoby, eksponowania dyscypliny formalnej, zadań
ochronnych, ekonomizacji pracy więźniów, zubożenie oddziaływań kulturalno – oświatowych,
co uniemożliwia wyrobienie u skazanych właściwych mechanizmów w sferze motywacji i zachowań,
oraz Pana prof. Konrada Raczkowskiego – eksperta ds. ekonomi i zarządzania, który w prelekcji
na temat „Nauki o zarządzaniu wobec kryzysu i niepewności” podkreślił, iż w nowych organizacjach
tytuły i role mają niewielkie znaczenie dopóki nie zostaną poparte kompetencjami i sprawnością.
Zauważył, iż należy zmieniać kulturę organizacyjną w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
państwa tak, żeby korzystać z bogatego dorobku prakseologii i nurtu neoklasycznego w ekonomii.
To wpłynie na efektywność funkcjonowania państwa.
W wyniku podjętych dyskusji wypracowano rekomendację, która przedstawia się
w następującej formie:
„Należy rozważyć możliwość powołania Zespołu Doradczo – Eksperckiego przy Ministrze
Sprawiedliwości, który w swoich działaniach opierałby się na realizacji celu, jakim jest reformowanie
polityki kryminalnej, którą rozpatrywać należy na czterech płaszczyznach: płaszczyźnie orzeczniczej,
sądowej, karnej i penitencjarnej oraz który podjąłby próbę stworzenia koncepcji Strategii Sektorowej
funkcjonowania Służby Więziennej. Tylko kompleksowe rozpatrywanie tej problematyki jest gwarancją
efektywnego funkcjonowania Służby Więziennej w przyszłości tj. ukierunkowanej nie na samoczynną
egzystencję systemów prawnych i penitencjarnych, ale na twórcze, odpowiedzialne i systemowo realne
do wdrożenia, odpowiedzialne podejmowanie wyzwań w dziedzinie organizacyjno-prawnej.
Szeroka perspektywa zadań wymaga stworzenia zespołu interdyscyplinarnego, pod przewodnictwem
osoby dobrze funkcjonującej w poruszanej tematyce. Z uwagi na dotychczasowe wspieranie Służby
Więziennej i niewątpliwy wysoki autorytet zarówno naukowy, jak i praktyczny, członkami tego zespołu
mogliby być przedstawiciele nauki - w zakresie nauk, w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie
zarządzania; Dodatkowo w skład zespołu powinni wchodzić: eksperci w osobach sędziów sądów
posiadający znaczący dorobek w judykaturze, przedstawicieli Policji, którzy zawodowo i naukowo
zajmują się problematyką polityki karnej i kryminologicznej a także przedstawiciele instytucji
społecznych działających non profit na rzecz tworzenia właściwego wizerunku relacji
ofiara-sprawca”.
Autorzy
Weronika Jakubczak
Mariusz Podyma

Warszawa, dnia 19 września 2012 r.

List Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Szanowni Organizatorzy,
Goście oraz Prelegenci Sympozjum
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w organizowanym przez Okręgowy
Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, Zakład Karny w Czerwonym Borze, Wyższą Szkołę
Agrobiznesu w Łomży oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, Sympozjum
naukowo – eksperckim na temat „Kryzys i zarządzanie, teoria i praktyka”. Szczególnie wdzięczny
jestem za możliwość sprawowania patronatu honorowego nad Sympozjum, podczas którego, jego
uczestnicy debatować będą nad szczególnie ważnymi dla kraju i Służby zagadnieniami związanymi
z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Kryzys stał się jednym z najważniejszych problemów we współczesnym i przyszłym
postrzeganiu świata. Negatywne zjawiska sprzyjające destabilizacji systemów gospodarczych,
finansowych i prawnych wymuszają na organach władzy państwowej konieczność wypracowania
procedur prawidłowego zarządzania w czasie trwania kryzysu.
Społeczność Rzeczpospolitej Polskiej oczekuje od podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa skoordynowanego działania i skutecznego zarządzania w sytuacjach
kryzysowych, wynikających z pojawiającej się tendencji do rozwoju przestępczości zorganizowanej,
degradacji środowiska naturalnego oraz występowania klęsk żywiołowych.
Gwarancją bezpieczeństwa może być jedynie poprawnie zorganizowany i funkcjonujący
system przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnymi, składający się z wydzielonych sił
i środków oraz zasobów państwa, przeznaczonych do realizacji zadań w głównych dziedzinach
bezpieczeństwa.
Służba Więzienna od kilku lat aktywnie uczestniczy w dynamicznym rozwoju podsystemu
zarządzania kryzysowego w Polsce.
Efektem tych prac jest szeroko rozumiana współpraca jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej z jednostkami samorządów terytorialnych, Policją, Państwową Strażą Pożarną
i innymi służbami ratowniczymi, podczas działań zmierzających do zapobiegania powstania sytuacji
kryzysowych oraz odtwarzaniu równowagi sprzed zaistnienia kryzysu. Wielokrotnie
w działaniach zmierzających do usunięcia skutków nawałnic śnieżnych oraz powodzi aktywnie
uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy oraz skazani. Słuzba Więzienna dysponuje liczną
wyspecjalizowaną w różnych dziedzinach kadrą (budownictwo, ochrona, obronność), której
umiejętności niejednokrotnie wykorzystywane były w trakcie prowadzonych działań ratowniczych
na całym terytorium kraju.
Życząc wyeliminowanie zagrożeń ze wszystkich sfer życia codziennego, deklaruje
jednocześnie gotowość i partnerstwo Służby Więziennej do działań w przypadku zaistnienia zdarzeń
kryzysowych.
Jednocześnie z uwagi na konieczność realizacji innych ważnych zadań służbowych,
przepraszam za brak możliwości prowadzenia kumulatywnej dyskusji oraz wypracowania
w trakcie Sympozjum, wspólnych konstruktywnych rozwiązań w zakresie zarządzania
w sytuacjach kryzysowych.

Piotr BACZAR

ROLA SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW
ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI
W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Streszczenie
Wszechobecne, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa warunkują poczucie
wolności i niezależności. Rozwój technologii i techniki, nowe wyzwania ideologiczne
i geostrategiczne ukierunkowują nie tylko zagrożenia, ale również wszelką działalność mającą wpływ
na zapewnienie porządku. Tak szybko jak ewoluuje stopień zagrożenia, musi rozwijać się
bezpieczeństwo, społeczeństwo, jednostki organizacyjne oraz instytucje odpowiedzialne za proces
zarządzania kryzysowego w państwie. Celem poniższego artykułu jest zobrazowanie, przedstawienie
i przybliżenie jednostek specjalnych takich jak Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji
(SPAP) oraz próba umiejscowienia ich w procesie rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Współczesne zagrożenia, przy całej ich złożoności i wielowariantowości, opierają się na
oddziaływaniu na człowieka, grupę i całe społeczeństwa poprzez wywoływanie strachu i przerażenia.
Dobitnie uwidacznia to zagrożenie XXI wieku, jakim stał się terroryzm; słowo powszechnie
stosowane, nie do końca jeszcze sprecyzowane i zdefiniowane. Wraz z rozwojem terroryzmu (nowe
metody stosowania przemocy), rozbudowuje się również element antyterrorystyczny, którego częścią
są wydzielone struktury organizacyjne policji – Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne.
Zadania ich są ściśle powiązane z ustawową działalnością policji oraz rozszerzone o specjalistyczne
i często mocno rozwinięte dodatkowe wytyczne. Działalność Pododdziałów AT nie ogranicza się
jedynie do fizycznego zwalczania terroryzmu, ale ma wyraźne podłoże w fazach zarządzania
kryzysowego. Dostosowanie i elastyczność reagowania powyższych struktur, wpływa na wysoki
stopień skuteczności podejmowanych czynności oraz na możliwości wykorzystania tych jednostek
do specyficznych zadań takich jak: zabezpieczenie dużych imprez masowych, pomoc przy działaniach
w czasie wystąpienia katastrof naturalnych, udział w misjach pokojowych poza granicami RP.
Posiadanie przez państwo w swoich strukturach mobilnych i skutecznych policyjnych
jednostek antyterrorystycznych, umożliwia sprawne sprawowanie władzy oraz bezpośrednio wpływa
na stopień odczuwalnego bezpieczeństwa przez społeczeństwo. Pomimo tego, iż Polska nie była jak
dotąd „gospodarzem” działań terrorystycznych na dużą skalę, należy pamiętać o globalnym zasięgu
i ponadczasowym wymiarze współczesnych zagrożeń przestępczych. Takie jednostki jak SPAP-y
to zabezpieczenie nie tylko fizyczne, ale również i mentalne, warunkujące podatność danego kraju
na zagrożenia terrorystyczne.
W swoim opracowaniu przedstawiam rolę Policyjnych Pododdziałów AT, jaką spełniają
i mogą spełniać w trakcie rozwiązywania sytuacji kryzysowych o podłożu terrorystycznym.
Rozpoczynając od przygotowania i planowania, mających podłoże prewencyjne, przez reagowanie
(czynności typowo dynamiczne i fizyczne) i kończąc na odbudowie (działania często wspomagające
i uzupełniające), SPAP-y kreują proces decyzyjny i często stanowią ostatnie ogniwo łańcucha
wykonawczego. Wspomagają skuteczne rozwiązania danej sytuacji kryzysowej oraz w konsekwencji
ograniczają i uszczuplają fazę odbudowy.
Niewątpliwie jednak cały system antyterrorystyczny w Polsce powinien odpowiadać
współczesnym zagrożeniom i stanowić skuteczną barierę przed rozprzestrzenianiem się bandytyzmu
i przestępczości. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji wymagają stałej modernizacji
sprzętowej i osobowej a zabezpieczenie legislacyjne musi odpowiadać światowym i europejskim
standardom. Nieustanny proces szkolenia oraz współpracy wszystkich jednostek specjalnych w kraju,
czerpanie dobrych wzorców i smutnych doświadczeń z za granicy, zabezpieczą skuteczne
przeciwstawienie się terroryzmowi. Walka z tym zjawiskiem jest niezmiernie trudna i skomplikowana,
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możliwa jedynie przy bardzo dobrym nastawieniu i wyedukowaniu społeczeństwa oraz przy aktywnej
działalności jednostek antyterrorystycznych.
Abstract
Ubiquitous, contemporary threat to state security conditions a sense of freedom and
independence. The development of technology and technology poses new challenges for ideological
and geo-strategic direction of not only threats, but also any activity which affects the ensuring order.
As soon as the degree of risk evolves, we must develop a security countermeasure - the public,
agencies and institutions responsible for the management of the crisis in the country. The purpose of
this article is to illustrate, present and bringing special units such as the Independent Police units of the
Anti-Terrorism (SPAP), and attempt to place them in the process of solving the crisis.
Modern threats, with all their complexity, based on the impact on human society and the
communities by causing fear and terror. This clearly highlights the dangers of the twenty-first century.
What has become a terrorist, a word commonly used, is not fully clarified and defined. With the
growth of terrorism (new methods of violence), the expansion of the anti-terrorist element, part of
which is dedicated police organizational structures - Independent Anti-Terrorism subunits – is
required. Their tasks are closely related to the statutory policing and enhanced by specialized and often
highly developed additional guidance. Subunits of AT activity are not limited to a physicaly fighting
terrorism, but there is a clear crisis management in phases. Adaptation and flexibility in reacting to
these structures affect the high degree of effectiveness of the activities and the ability to use these units
to specific tasks such as securing large public events, assistance with activities during natural disasters,
participation in peacekeeping missions outside of Poland.
Ownership by the state in its structure and effective mobile police anti-terrorist units, enables
efficient governance, and directly affects the degree of perceived security of society. Despite the fact
that Poland was not so far "host" of terrorist activities on a large scale, being aware of global and
timeless dimension of contemporary criminal threats is cruicial. Such units as SPAP s security is not
only physical, but also mental conditioning to the vulnerability of the country to terrorist threats.
In his present role in the development of AT Police Subunits, as they perform and can take
partin the resolution of crises caused by terrorism. Starting with the preparation and planning,
stemming from their prevention, the response (typically dynamic action and physical response) and
ending with the reconstruction (actions often supporting and complementary), SPAP-y create decisionmaking and often are the last link in the executive chain. They promote effective solutions to the crisis
and, consequently, reduce and shorten the reconstruction phase.
Clearly, however, the anti-terrorism system in Poland should correspond to modern threats and
provide an effective barrier against the spread of banditry and crime. Separate units of the AntiTerrorism Police require constant upgrading of equipment and of personal and legislative protection
must conform to global and European standards. Continuous process of training and co-operation of
all units around the country to reap the good practices and sad experiences from abroad, secure deal
effectively with terrorism. The fight against this phenomenon is extremely difficult and complex,
possible only with a very good attitude and educated society with the active business and anti-terrorist
units.
Wstęp
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji (SPAP) to podmiot organizacyjny
w państwie stworzony w określonym celu, przeznaczony do wykonywania niezbędnych
i niebezpiecznych zadań. Główna jego rola sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego kraju poprzez fizyczną likwidację zagrożeń związanych z powstaniem sytuacji
kryzysowych o podłożu terrorystycznym, jak również i kryminalnym. Pododdziały Antyterrorystyczne
to siły specjalne policji o specyficznej strukturze organizacyjnej, dysponujące specjalistycznym
wyposażeniem, zapleczem logistycznym, infrastrukturą szkoleniową oraz przede wszystkim
zaopatrzone w profesjonalne i w pełni przeszkolone jednostki ludzkie. Funkcjonariusze służący w tych
Pododdziałach to ludzie o ponadprzeciętnych zdolnościach, charakteryzujący się oddaniem
i specyficzną mentalnością niezbędną w tym trudnym zawodzie. SPAP zrzesza ludzi o wyjątkowej
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sprawności fizycznej oraz psychicznej, weryfikowanej podczas srogiej selekcji ze względu
na profesjonalizm i duże wymagania jednostki. Wszystkie ww. składniki umożliwiają przygotowanie,
a co za tym idzie, przeprowadzenie operacji ratunkowych o podwyższonym poziomie ryzyka
łączącego się niejednokrotnie z odbijaniem zakładników i zatrzymywaniem szczególnie
niebezpiecznych przestępców. To tylko główne zadania, do których są przeznaczeni policjanci
z Pododdziałów Antyterrorystycznych. Istnieje szereg dodatkowych zdarzeń i sytuacji, gdy niezbędne
jest wykorzystanie ponadprzeciętnych umiejętności oraz specyficznego sprzętu i techniki, dzięki
której ratowani są zwykli obywatele. Jednostki specjalne przeznaczone do zwalczania i zapobiegania
atakom terrorystycznym na osoby cywilne, środki komunikacji zbiorowej, infrastrukturę krytyczną
biorą także czynny udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Obecnie Samodzielne Pododdziały
Antyterrorystyczne Policji najczęściej są wykorzystywane przy fizycznym zwalczaniu przestępczości,
do działań ofensywnych przy zapobieganiu przemocy, wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie życia
ludzkiego. Wymagania rozwijającej się globalizacji, również w tematyce terroryzmu, stają się bardziej
perspektywiczne i powodują zwiększenie roli ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.
W swoim artykule pragnę przybliżyć zadania, strukturę, cele i rolę funkcjonariuszy
Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
Chciałbym także zaproponować inne możliwości przeznaczenia policyjnych jednostek specjalnych,
nieodbiegające jednak od głównego zadania: chronienia życia i zdrowia ludzkiego.
Zadania SPAP
Pierwszy Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Polsce utworzono w 1976 roku na mocy
decyzji ministra spraw wewnętrznych. Jednostkę utworzono na podstawie wzorców fińskich. Rok
wcześniej delegacja polskiego MSW była z wizytą w Finlandii, gdzie została jej zaprezentowana
jednostka antyterrorystyczna „Niedźwiedź”. W 1978 roku podjęto decyzję o utworzeniu ogniw
wspierających Wydział Zabezpieczenia przy Zmotoryzowanych Obwodach Milicji Obywatelskiej
w Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, gdzie powstały
plutony specjalne. W lipcu 1980 roku Komendant Główny MO powołał we wszystkich pozostałych
województwach przy jednostkach ZOMO drużyny specjalne. W 2000 roku, w ramach prac
związanych z reformą policji w zakresie etatowo-płacowym, Komendant Główny Policji wprowadził
jednolite nazewnictwo jednostek antyterrorystycznych w policji. W miejsce dotychczasowego
wydziału i kompanii wprowadzono określenie Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
(SPAP) wraz z nazwą miasta, w którym pododdział ma swoją siedzibę1. Obecnie na terytorium RP
działa dziewięć jednostek Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (Szczecin,
Gdańsk, Białystok, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów) oraz siedem Sekcji
Antyterrorystycznych (Kielce, Radom, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Lublin, Bydgoszcz).
Różnice pomiędzy tymi formacjami zauważalne są zarówno w składzie etatowym, jak i strukturalnym.
Pododdziały liczą od 44 do 55 funkcjonariuszy (liczba zależna od decyzji komendanta wojewódzkiego
danego województwa) i składają się z dwóch zespołów bojowych, jednego zespołu szkoleniowobojowego, jednego zespołu minersko-pirotechnicznego, jednego zespołu technicznego, natomiast
Sekcje liczą około 26 funkcjonariuszy i składają się z zespołu bojowego i zespołu minerskopirotechnicznego. Bez względu na liczebność jednostek specjalnych policji (zakres terytorialny
i położenie) funkcjonariusze muszą wykonywać swoje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia
1990 roku o Policji.
Artykuł 1 ust. 2 wspomnianej ustawy stanowi, że do podstawowych zadań Policji należy:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz środkach publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach
przeznaczonych do powszechnego korzystania;
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
1

K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Warszawa 2001, s. 49–58.
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4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym
w odrębnych przepisach;
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością
publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
7) współdziałanie z policjantami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także
z organami i instytucjami Unii Europejskiej, na podstawie umów i porozumień
międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
9) prowadzenie bazy danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA)2.
Jak wynika z przytoczonych punktów, zakres odpowiedzialności i powierzonych zadań jest
dość duży. Każdy policjant jest obowiązany do wypełniania w sposób jak najbardziej sumienny
i prawidłowy zadań narzucanych przez ustawę o Policji. Dodatkowo należy pamiętać, że Policja
realizuje także czynności wynikające z porozumień i umów międzynarodowych oraz zadania
wynikające z innych ustaw3. Przypatrzmy się jednak dokładniej zadaniom stawianym przed
Pododdziałami Antyterrorystycznymi. Działalność ich została zamknięta w ramach poniższych zadań:
1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych
przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych,
a także przeciwdziałania zdarzeniom o takim charakterze;
2) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
3) wykonywanie innych działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących
na wyposażeniu pododdziałów lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działań;
4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału4.
Jak widzimy z przytoczonych cytatów, zakres zadań i odpowiedzialności powierzonych
Samodzielnym Pododdziałom Antyterrorystycznym jest dość obszerny i wręcz nieskończony. Istnieje
szereg dodatkowych, często poufnych i niedostępnych dla przeciętnego czytelnika, umów, zarządzeń,
rozporządzeń i decyzji, w których niejednokrotnie przewijają się zadania i cele do realizacji. Pragnę
przytoczyć jeszcze jeden cytat z literatury przedmiotu, opisujący rolę policji w zwalczaniu zagrożeń
terrorystycznych:
„Policja. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i porządku publicznego
w państwie także w czasie wystąpienia zagrożeń terrorystycznych. W tym względzie do jej
podstawowych zadań należy:
– planistyczne i organizacyjne przygotowanie sił i środków policji do zwalczania zagrożeń
terrorystycznych,
– rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych, a w wypadku ich pojawienia zwalczanie zgodnie
z posiadanymi siłami i środkami,
– udzielanie wszelkiej pomocy elementom zwalczającym zagrożenia terrorystyczne,
– alarmowanie i ostrzeganie ludności,
– prowadzenie działań porządkowych i ochronnych w miejscach ataku terrorystycznego, w tym
izolowanie zagrożonego rejonu”5.
Reasumując wszystkie powyższe przytoczone cytaty, skłaniamy się do poparcia tezy,
iż zadania Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji są bardzo rozbudowane
i zarazem adekwatne do zaistniałej sytuacji. Pomimo że główne zadanie zawarte już w nazwie
jednostki to zwalczanie terroryzmu i wszystkich tego rodzaju pochodnych przestępstw, policjanci
2

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.
Istnieje szereg aktów normatywnych, w których określony jest zakres działań Policji, m.in. Ustawa z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003
roku o cudzoziemcach, Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Ustawa z dnia 21
czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
4
S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 34.
5
R. Chrobak, Koncepcja wykorzystania jednostek specjalnych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
kryzysowego na obszarze kraju, AON, Warszawa 2008, s. 103.
3
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z SPAP pełnią również inne funkcje. Bardzo często są angażowani do zatrzymywania
niebezpiecznych przestępców czy osób chorych psychicznie, lub osób w inny sposób stwarzających
zagrożenie życia własnego i innych ludzi. Ze względu na umiejętności i wyposażenie angażowani są
również przy realizacji zadań związanych z próbami samobójczymi, takich jak podpalenia,
samookaleczenia z użyciem niebezpiecznych narzędzi. W trakcie zabezpieczeń imprez masowych,
takich jak: mecze piłkarskie, koncerty, manifestacje i protesty funkcjonariusze pododdziałów
najczęściej pełnią rolę wspomagającą i wspierającą. Do działań w ww. przypadkach wykorzystywani
są tylko w razie wyraźnego naruszenia porządku publicznego i tylko wtedy, gdy inne służby okazały
się nieskuteczne lub niewystarczające. W czasie tegorocznej, wielkiej imprezy, jakim były
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej odbywające się na terenie Polski i Ukrainy, policjanci z SPAP
uczestniczyli przy zabezpieczeniu minersko-pirotechnicznym, bojowym i snajperskim, realizując
szereg zadań prewencyjnych. Jak już wspomniałem, jedną z komórek organizacyjnych w strukturach
pododdziałów są zespoły minersko-pirotechniczne odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo
bombowe. Policjanci tych zespołów wykorzystywani są najczęściej wtedy, gdy istnieje
prawdopodobieństwo użycia przez sprawców materiałów wybuchowych.
Kolejnym, ważnym aspektem decydującym o udziale funkcjonariuszy w innych zadaniach,
jest posiadanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz umiejętność jego zastosowania.
Jednym z tego przykładów było dotychczasowe użycie funkcjonariuszy SPAP w trakcie katastrof
naturalnych, jakimi są powodzie występujące ostatnio dość regularnie na terenie Polski.
Takie działania, jak: ewakuacja poszkodowanych z miejsc niebezpiecznych, dostarczanie pożywienia
dla osób odciętych od transportu drogowego, pomoc przy zabezpieczeniu porzuconego mienia mogły
być realizowane dzięki użyciu policyjnych śmigłowców, łodzi motorowych i innego sprzętu
ratowniczego. W czasie realizacji tych zadań nieocenione okazały się umiejętności z ratownictwa
wysokościowego i wodnego, na co dzień ćwiczone i trenowane przez policjantów z SPAP w swoich
jednostkach macierzystych.
Polska będąc krajem Unii Europejskiej i wypełniając postanowienia porozumień i umów
międzynarodowych bierze czynny udział w misjach pokojowych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. Jednym z tego przykładów jest obecność polskiego kontyngentu na terenie Kosowa,
do którego obowiązków należy strzeżenie praworządności i praw człowieka. Aktywny udział w tych
misjach biorą funkcjonariusze SPAP z całego kraju. Niejednokrotnie sprawują oni odpowiedzialne
stanowiska i są w sposób pośredni odpowiedzialni za stopień przygotowania i wyszkolenia całego
kontyngentu. Tak jak poza granicami kraju, tak i w swoich jednostkach miejscowych instruktorzy
pododdziałów prowadzą zajęcia o szerokim zakresie tematycznym dla policjantów z innych struktur.
Należy zauważyć, iż instruktorzy SPAP chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i posiadaną wiedzą
z innymi formacjami mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
Niekończąca się lista zadań wypełnianych przez ludzi pracujących w Samodzielnych
Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji nadal ewaluuje. Postępujący proces globalizacji wymusza
umiejętność dostosowywania i uaktualniania obecnych zadań, celów, roli, ale również i procedur
działania. Narastające tempo bieżących wydarzeń niejednokrotnie zmusza do głębszego zastanowienia
się nad rolą Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w rozwiązywaniu sytuacji
kryzysowych o charakterze terrorystycznym.
Rola SPAP w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
Zanim przyjrzymy się dokładniej roli, jaką mają odgrywać SPAP-y w sytuacjach kryzysowych
o charakterze terrorystycznym6, postaram się poruszyć jeszcze jeden wątek, a mianowicie, czy
zagrożenie terrorystyczne w naszym kraju jest aż tak wysokie i realne, żeby można było mówić
o jakiejkolwiek reakcji na ten czyn. Fakt, iż nie mamy własnego terroryzmu, nie oznacza, że na terenie
naszego kraju nie może dojść do zamachu terrorystycznego. Jak powszechnie wiadomo, terroryzm nie

6

Jak już zaznaczyłem na początku swojej pracy, SPAP-y wypełniają zadania szerokim zakresie, ale głównym
ich celem jest zwalczanie defensywne i ofensywne terroryzmu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
o tym charakterze.
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zna granic, uderza tam, gdzie jest najmniej spodziewany, w najmniej spodziewanym momencie7.
Pomimo licznych informacji dochodzących z niemal całego świata do chwili obecnej szczęśliwie nie
doczekaliśmy się aktu terrorystycznego w naszym kraju, nie oznacza to jednak, że możemy spać
spokojnie. Polska coraz częściej (z racji tego, że jesteśmy bliskimi sojusznikami Stanów
Zjednoczonych i bierzemy udział we wspólnych akcjach bojowych na rzecz utrzymania pokoju)
uczestniczy w zagranicznych misjach pokojowych, stabilizacyjnych, ale również i bojowych. Obecnie
w wyniku znacznego zaangażowania Polski w rozwiązywanie konfliktów o charakterze globalnym
(udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych) należy postrzegać nasz kraj jako szczególnie
zagrożony atakami terrorystycznymi (asymetrycznymi)8. Zagrożenie jest naprawdę realne i coraz
częściej zauważamy, jak wdziera się w granice Europy. Po atakach w Nowym Jorku zanotowaliśmy
kolejne w Londynie i Madrycie, a w najnowszej historii doszło do ataku w Bułgarii. Terroryzm nie
rządzi się prawami międzynarodowymi i nie przestrzega żadnych reguł, nie widzi granic ani
narodowości.
Na koniec rozważań na temat zagrożenia terrorystycznego dla Polski pragnę przytoczyć słowa
Jerzego Szafrańskiego: „Oceniając zagrożenie terrorystyczne w Polsce, należy stwierdzić, że istniejące
przesłanki wskazują, iż nasz kraj jest potencjalnym celem ataków dla terrorystów islamskich. Ponadto
nadal aktualnym zagrożeniem pozostaje możliwość wykorzystania terytorium Polski do prowadzenia
działań o charakterze logistycznym, polegających na wspieraniu działalności terrorystycznej
prowadzonej w innych krajach Unii Europejskiej”9. Wymagania stawiane przed instytucjami
i formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo antyterrorystyczne kraju są, jak widzimy, bardzo
aktualne i uzasadnione. Zagrożenie jest realne i dlatego takie struktury policyjne, jak Samodzielne
Pododdziały Antyterrorystyczne muszą być przygotowane do działania na wypadek zaistnienia
sytuacji kryzysowej. Przyjrzyjmy się dokładniej roli, jaką muszą wypełniać pododdziały w takich
sytuacjach.
Policja, podobnie jak i inne podmioty działające w systemie reagowania kryzysowego,
dzieli zakres wykonywanych przez siebie zadań na cztery fazy: zapobiegania, przygotowania,
reagowania i odbudowy10. Fazy reagowania kryzysowego są niemal identyczne jak etapy działania
policji i podobnych struktur w sytuacjach kryzysu. Polska wypracowała w swoich strukturach system
zwalczania terroryzmu oparty na czterech etapach działania: rozpoznaniu, przeciwdziałaniu,
zwalczaniu i likwidacji skutków. Za każdy z tych aspektów odpowiadają właściwe służby, co stanowi
odzwierciedlenie istniejących w kraju podmiotów i mechanizmów działania11. W Polsce istnieje wiele
służb odpowiedzialnych za realizację czteroetapowego systemu zwalczania terroryzmu. Wymienić tu
możemy: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną,
Żandarmerię Wojskową, Policję (komórki antyterrorystyczne). Każda z tych jednostek
organizacyjnych wypełnia inne zadania i przeznaczona jest do odmiennych celów w strukturze
zarządzania kryzysowego. Wydawać by się mogło, że taka jednostka, jak Samodzielny Pododdział
Antyterrorystyczny Policji przeznaczona jest tylko i wyłącznie do fizycznego zwalczania
przestępczości i siłowego rozwiązywania problemu. W swojej pracy pragnę uwidocznić rolę
wspomagającą funkcjonariuszy z tej jednostki, jaką mogą oni spełniać w wypełnianiu faz zarządzania
kryzysowego.
Działalność przeciwterrorystyczna wymaga rozwiązań systemowych, głównie działań
wyprzedzających, a nie reakcji na wydarzenia. Nieodzownym elementem jest dostosowywanie
organizacji do stale rozwijającego się w wielu obszarach zjawiska terroryzmu. Sukces w walce
z terrorystami polega na stosowaniu działań wyprzedzających (proaktywnych), które nie dopuszczą
do wystąpienia zamachu. Ważne jest również przygotowanie do reagowania na ataki terrorystyczne
(działania reaktywne), gdyż w ten sposób możemy uratować wiele istnień ludzkich, jeśli okaże się,
7
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że system przeciwdziałania zawiódł12. Funkcjonariusze pracujący od wielu lat w Pododdziałach
Antyterrorystycznych mają niewątpliwie największą wiedzę praktyczną z dziedziny walki
z terroryzmem. Dysponują szerokim zakresem możliwości rozwiązywania zadań problemowych
o podłożu przestępczym. Ich doświadczenie zaowocuje w trakcie przekazywania niezbędnej wiedzy
społeczeństwu w celu jego edukacji antyterrorystycznej. Policjanci odpowiednio przeszkoleni
i przygotowani mogą niewątpliwie brać czynny udział w przeprowadzaniu szkoleń, pogadanek,
jak również konferencji z dziedziny przeciwdziałania i zabezpieczenia przed atakami
terrorystycznymi. Poprzez bliską, aczkolwiek ograniczoną współpracę ze społeczeństwem będziemy
lepiej przygotowani i bardziej zmobilizowani do reakcji na mogące zajść niebezpieczeństwo.
Współpracę, która pozwoli na edukowanie obywateli we wszystkich najważniejszych kwestiach
związanych z ewentualnym niebezpieczeństwem, czyli:
– jak rozpoznać symptomy zbliżającego się zagrożenia terrorystycznego i komu należy przekazać
informację o ich dostrzeżeniu,
– jak się zachować po otrzymaniu podejrzanej przesyłki, dostrzeżeniu porzuconego, podejrzanego
bagażu lub w podejrzany sposób zaparkowanego pojazdu,
– jak postępować w sytuacji prowadzenia ewakuacji,
– co robić, będąc ofiarą kryzysu zakładniczego, jak radzić sobie z sytuacją i z porywaczami,
– jak zachować się w stanie kryzysu po zamachu terrorystycznym, jak reagować na polecenia służb
policyjnych i ratowniczych13.
Jak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych, wyraźnie widać
na przykładzie państw, w których terroryzm jest realnym zagrożeniem – Izraela, Wielkiej Brytanii.
Wiedza o zagrożeniach terrorystycznych oraz sposobach zachowania się w przypadku zamachu
terrorystycznego przekazywana jest tam już na poziomie szkoły podstawowej. Niezwykle istotna dla
systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego jest także edukacja osób szczególnie narażonych
na atak terrorystyczny z racji wykonywanego zawodu, np. pracowników banków, lotnisk, dotycząca
postępowania w razie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, jak też radzenia sobie
w sytuacji, gdy samemu jest się zakładnikiem, lub wobec szturmu jednostek specjalnych14.
Nie tylko edukacja społeczeństwa jest nieodzownym elementem zapobiegania aktom
terrorystycznym, ale również i cały proces przygotowawczy i prewencyjny. Pragnę w tym momencie
zwrócić uwagę na jeden z ważniejszych aspektów możliwości wykorzystania fachowej wiedzy
praktycznej funkcjonariuszy SPAP. Takim zadaniem mogłoby być przeprowadzanie analiz zagrożeń
rejonów i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych, w tym placówek
dyplomatycznych i obiektów użytkowanych przez przedstawicieli innych państw15. W większości
przypadków można przewidzieć obiekty potencjalnie zagrożone atakami terrorystycznymi.
Celem działania przestępczego mogą być nie tylko zatłoczone centra miast i sieć komunikacji
(lotniska, dworce, metro), ale i takie obiekty, jak: urzędy, szkoły, sądy, prokuratury, zakłady specjalne,
banki. W przedstawionych powyżej obiektach (ich lista jest bardzo szeroka) należałoby założyć,
a następnie prowadzić teczki obiektowe, które w ogólnym rozrachunku mogą w sytuacji
terrorystycznej dostarczyć sztabowi kryzysowemu informacji o strategicznym znaczeniu dla opcji
taktycznej.
Poprzez systematyczne oraz częste prowadzenie ćwiczeń antyterrorystycznych należy
weryfikować procedury i plany zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak i innych placówek.
W związku z rozwijaniem się technik terrorystycznych grono niezależnych obserwatorów powinno
na bieżąco uaktualniać plany ochrony obiektów oraz procedury działań grup antyterrorystycznych.
Często doświadczenia wielu krajów są oparte na wnioskach wyciągniętych z zaistniałych już
wcześniej sytuacji kryzysowych. Tak więc istotna jest współpraca oraz nawiązywanie kontaktów
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w sferze zwalczania terroryzmu z innymi państwami16. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę,
jak ważne jest przygotowanie w każdej dziedzinie naszego życie, a niewątpliwie w tak decydującej jak
bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Należy użyć wszystkich potrzebnych i niezbędnych środków
do tego, abyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, ażeby zapobiec atakom terrorystycznym.
Profesjonalne przygotowanie i przeszkolenie policjantów z jednostek specjalnych daje nam możliwość
skorzystania z ich wiedzy dla lepszego zabezpieczenia antyterrorystycznego kraju. To tylko niektóre
i nieliczne kierunki współpracy społeczeństwa z funkcjonariuszami SPAP.
Do najważniejszych zadań Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji
w trakcie rozwiązywania sytuacji kryzysowej należy rozwiązanie siłowe danego zdarzenia
w odpowiedniej chwili i sobie tylko znanymi sposobami. Nie zapominajmy jednak, że zawsze rozkaz
szturmu będzie decyzją ostateczną i powinien nastąpić po wyczerpaniu wszystkich innych możliwych
procedur. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo często wiąże się to z możliwością
wystąpienia strat w ludziach i mieniu po obu stronach. Nikt nie jest doskonały i nikt nie da nam
gwarancji sukcesu.
Podejście społeczeństwa do fizycznej likwidacji terrorystów bardziej opiera się na emocjach,
woli oddalenia od siebie zagrożenia i zwiększenia swego bezpieczeństwa niż na pewnych normach
moralnych i prawnych. Ludzie szukają rozwiązań szybkich i skutecznych, a fizyczna likwidacja jest
kuszącym rozwiązaniem17. Fizyczne rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej niewątpliwie jest
rozwiązaniem najszybszym, ale czy tak do końca najskuteczniejszym. Na pewno każdy z nas ma
prawo do osobnej interpretacji tego tematu.
W większości siatek bezpieczeństwa tworzonych na potrzeby reagowania kryzysowego
w fazie odbudowy nie zauważymy wykorzystania policji, a tym bardziej pododdziałów
antyterrorystycznych. Tak do końca nie powinno to być standardem. Skłaniałbym się do stwierdzenia,
że podczas tego etapu należy również w znacznym stopniu zaangażować wiedzę i doświadczenie
funkcjonariuszy SPAP. Nie chodzi mi bynajmniej o fizyczną odbudowę infrastruktury,
lecz o zaktualizowanie planów postępowania na dane wydarzenie. Każde zdarzenie o charakterze
nadzwyczajnym (terrorystycznym) posiada (przynajmniej powinno) oddzielną procedurę, której
należy się trzymać. Jeżeli zaistniała sytuacja została rozwiązana w sposób prawidłowy, to oznacza to,
że dane procedury są skuteczne. Jeżeli były problemy z pozytywnym zakończeniem zdarzenia –
procedury należy poprawić, zaktualizować. Nie powinniśmy ograniczać się w tej materii tylko
do własnych wewnętrznych zdarzeń, lecz ciągnąć wzorce od innych państw bardziej „doświadczonych
terroryzmem”. Wiadomości o każdym zdarzeniu nadzwyczajnym, a raczej sposobie jego rozwiązania
powinny dotrzeć do wszystkich służb mogących spotkać się w przyszłości z danym aktem przemocy.
Baza danych tworzona i systematycznie rozbudowywana zdecydowanie ułatwi stworzenie najbardziej
optymalnej, i co najważniejsze, bezpiecznej procedury.
Podsumowanie
Wszechstronna strategia antyterrorystyczna powinna obejmować całe spektrum przedsięwzięć
– od zapobiegania i odstraszania, przez postawienie zarzutów i karanie, do wewnętrznych
przygotowań w zakresie reagowania18. Lista zadań, celów i procedur jest bardzo szeroka i musi być
systematycznie uaktualniana i nowelizowana. Poprzez zapobieganie, przygotowywanie przez
reagowanie i kończąc na odbudowie Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji
to niewątpliwie wiodące jednostki przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych o charakterze
terrorystycznym. Niemniej jednak, jak już wspomniałem w swojej pracy, dużo jest jeszcze
do zrobienia w tej materii i nie możemy zatrzymać się w miejscu, realizując program bezpieczeństwa
narodowego.
System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce po dzień dzisiejszy nie uzyskał kształtu,
który zapewniałby istnienie prawnych, funkcjonalnych i organizacyjnych ram efektywnego
16
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przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu19. Jeżeli chcemy, żeby system bezpieczeństwa państwa,
a w tym przypadku system antyterrorystyczny działał poprawnie i skutecznie, musi on być kompletny.
Nie osiągniemy sukcesu i nie będziemy mogli skutecznie przeciwstawić się terroryzmowi, jeżeli
któryś z poniższych elementów nie będzie wypełniony.
Podstawowymi elementami systemu antyterrorystycznego zapewniającymi jego
funkcjonalność są:
1) uregulowania prawne,
2) struktura organizacyjna,
3) siły i środki oraz bazy danych o siłach i środkach,
4) monitorowanie zagrożeń,
5) obieg informacji o zagrożeniach,
6) łączność,
7) szkolenia, ćwiczenia i trening,
8) zasoby finansowe20.
Niektóre z tych elementów pokrótce zostały opisane w mojej pracy, ale musimy zdawać sobie
z tego sprawę, że aby dany organizm prosperował, musi mieć wszystkie członki zdrowe. Tak też jest
i w tej specyficznej sytuacji. Jeżeli wymagamy od funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów
Antyterrorystycznych skuteczności i mobilizacji, musimy stworzyć im odpowiednie warunki
do realizacji.
Chciałbym poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie umiejscowienie SPAP
w ogólnym systemie przeciwdziałania terroryzmowi. Jak już wspomniałem powyżej, funkcjonariusze
z tych jednostek dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu mogą spełniać dodatkowe role
głównie w trakcie procesu zapobiegania i planowania działań antyterrorystycznych.
W przyjętym w Polsce systemie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i zwalczania
ich można wyróżnić trzy poziomy:
1) strategiczny – wypracowywanie strategii walki i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
oraz decyzji związanych z kierunkiem rozwiązania powstałej sytuacji kryzysowej związanej
z zamachem terrorystycznym;
2) operacyjny – uzyskiwanie, weryfikacja, analiza informacji o zagrożeniach terrorystycznych,
rekomendowanie władzy na poziomie strategicznym przedsięwzięć w zakresie wprowadzania
działań i kierunków rozwiązywania powstałej sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem
terrorystycznym;
3) taktyczny – uzyskiwanie i przekazywanie informacji o zagrożeniu terrorystycznym w państwie do
poziomu operacyjnego w celu ich weryfikacji, realizacja przedsięwzięć wynikających z decyzji
podjętych na poziomie strategicznym co do kierunków działań, jakie mają być podjęte w celu
neutralizacji powstałej sytuacji kryzysowej, związanej z incydentem terrorystycznym, jak też
działań wobec zagrożenia atakiem terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przeciwko jej obywatelom poza granicami kraju21.
Policyjne Pododdziały Antyterrorystyczne w systemie antyterrorystycznym kraju ulokowane
są na poziomie taktycznym. Skuteczność ich funkcjonowania może się jednak zwiększyć dzięki
przeniesieniu niektórych kompetencji decyzyjnych znacznie wyżej niż ma to miejsce obecnie, bo na
poziom strategiczny22.
W razie wystąpienia na terenie naszego kraju zagrożenia o charakterze terrorystycznym to one
właśnie będą odgrywać pierwszoplanową rolę w jego likwidacji. Nie oznacza to jednak, że powinny
być w tych działaniach odosobnione. Szeroko zakrojona współpraca, oparta nie na rywalizacji, ale na
wsparciu i uzupełnianiu, przyczynić się może do poprawy jakości realizacji zadań23.
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Rozwój strukturalny, taktyczny i materialny współczesnego terroryzmu skłania nas
do wytężonych działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem, reagowaniem
na występujące w obecnym świecie akty terrorystyczne. Skuteczność walki danego państwa
z przemocą uwidacznia się w jego strukturach i skuteczności działań policyjnych jednostek
specjalnych. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, musimy dostosowywać zadania,
cele i procedury działania dla Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji,
nie
zapominając
jednocześnie
o
wypełnieniu
podstawowych
elementów
systemu
antyterrorystycznego.
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NEGOCJACJE KRYZYSOWE W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
JAKO OPCJA ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI
NADZWYCZAJNYCH
Streszczenie
Niniejsza publikacja opracowana została z myślą o przybliżeniu Służbie Więziennej tematu
stosowanych przez polską Policję na wzór zachodni negocjacji w sytuacjach kryzysowych
i ewentualnej możliwości ich wykorzystania w służbie penitencjarnej jako nowego narzędzia – opcji
rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji, w czasie których bezpośrednio zagrożone jest życie lub
zdrowie człowieka. Aspektem, który stanowi wyróżnik od dotychczas stosowanych metod
i form działania funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób skazanych, jest niestosowanie siły
jako przymusu bezpośredniego.
Wprawdzie temat negocjacji nie jest zupełnie nieznany dla środowiska trzeciej pod względem
liczebnym formacji mundurowej w kraju, ale wiedza, przekazana przez policyjnych negocjatorów
kilka lat temu przedstawicielom Służby Więziennej, z nie do końca wiadomych przyczyn nie została
w pełni wykorzystana w służbie penitencjarnej.
Uważam, że idea i filozofia negocjacji powinna być przekazywana wszędzie tam, gdzie może
być stosowana w celu ratowania ludzkiego życia lub zdrowia.
Abstract
This publication has been prepared in order to bridge the gap between the Prison Service
model used by the Polish police and the Western model of negotiations in crisis situations and possible
opportunities to use them in the the penitentiary service as a new tool - the option of solving the most
difficult situations, during which directly threaten the life or health. An aspect which is hallmark of
previously used methods and forms of action for the Prison Service against the persons convicted is
void of force and coercion.
Although the negotiations is not entirely unknown to the environment's third most numerous
uniformed formations in the country, the knowledge given by the police negotiators a few years ago to
the representatives of the Prison Service, for not entirely obvious reasons has not been fully exploited
in the penitentiary service.
I think the idea and philosophy of the negotiations should be used wherever it can be used to
save human life or health.
***
Poproszony przez grono osób ze Służby Więziennej o napisanie kilku słów na temat
negocjacji – filozofii mojego życia, narzędzia mojej pracy i tego, co daje mi ogromną satysfakcję,
zacząłem zastanawiać się, czemu miałoby to służyć. Uświadamiając sobie pewną ideę, zapisaną
słowami motta policyjnych negocjatorów: „po pierwsze człowiek”1, doszedłem do wniosku, że warto
jest podzielić się pewną wiedzą i doświadczeniem tak, jak kiedyś ktoś podzielił się nimi ze mną.
Tym bardziej, że wiedza ta na gruncie służby i pracy penitencjarnej, w mojej ocenie, powinna być
od dawna stosowana.
W dobie współczesnych zagrożeń, nie tylko związanych z szeroko rozumianym terroryzmem,
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych stosują coraz to nowsze narzędzia służące

1

K. Balcer: Jak żyć bezpieczniej w niebezpiecznym świecie?, Łódź 2008, s. 57.
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do rozwiązywania sytuacji generujących te zagrożenia. Różnorodność tych środków jest praktycznie
tak liczna, jak liczne są sposoby działania sprawców sytuacji kryzysowych. Jednym z tych środków,
wyróżniającym się pod każdym względem, są negocjacje. Wartość stosowania negocjacji, szczególnie
w sytuacjach kryzysowych, jest ogromna, nie tylko ze względu na możliwość ich użycia praktycznie
na każdym gruncie, jak i na efekt, jaki możemy osiągnąć, negocjując.
Nie będę pierwszym, który pisze o negocjacjach, bowiem już wielu wybitnych znawców
filozofii negocjacji, jak też samych negocjatorów publikowało swoje życiowe doświadczenia w tej
materii, argumentując pozytywne aspekty stosowania negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Jednakże
pisząc o negocjacjach, chciałbym postawić tezę dotyczącą przydatności ich stosowania na gruncie
służby penitencjarnej. Od kilku lat współpracuję z funkcjonariuszami tej formacji w zakresie
współdziałania w sytuacjach kryzysowych oraz doskonalenia zawodowego obu struktur, poznając
przy tym specyfikę pracy penitencjarnej oraz zagrożenia, z jakimi na co dzień mają do czynienia.
Obecnie trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w kraju, w mojej ocenie
doskonale zorganizowana Służba Więzienna, tak jak i inne służby mundurowe ciągle rozwija się
i doskonali w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób, oczywiście w granicach określonych
ustawą2. Myślę, że znaczenie tej publikacji wynika głównie z faktu, iż jestem od dłuższego czasu
obserwatorem zmian strukturalnych oraz form i metod działania Służby Więziennej. Chciałbym przy
tym zaznaczyć, że moją intencją nie jest jakakolwiek ingerencja i ocena funkcjonowania tej formacji,
a jedynie zwrócenie uwagi na zagadnienie, które być może zainteresuje osoby zajmujące się na co
dzień ochroną i bezpieczeństwem osób oraz doskonaleniem struktur w Służbie Więziennej oraz
samych kierowników jednostek penitencjarnych.
Chociaż w chwili obecnej w Polsce tylko Policja posiada skonstruowany prawnie
i organizacyjnie system negocjacji w swoich strukturach, inne instytucje również skutecznie już
wykorzystują wiedzę i doświadczenia policyjnych negocjatorów na własnym gruncie. Przykładem są
tu jednostki wojskowe, choć nie tylko. W sytuacjach kryzysowych, w których na co dzień działają
strażacy pożarni czy ratownicy pogotowia ratunkowego, wykorzystywane są elementy negocjacji
do ratowania ludzkiego życia. Dlaczego? Czym są owe negocjacje, że wyspecjalizowane
w określonych dziedzinach instytucje sięgają po nie, zamiast stosować inne środki czy narzędzia
lub też postępować zgodnie z wyuczonymi od lat procedurami?
Geneza negocjacji w sytuacjach kryzysowych sięga starożytności, ale obecną formułę,
stosowaną wobec współczesnych zagrożeń przyjęto w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
We wrześniu 1972 roku, kiedy w Niemczech odbywały się Igrzyska Olimpijskie, doszło do tragedii,
która uświadomiła różnym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, że są kompletnie
nieprzygotowane do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Śmierć osiemnastu osób, w tym jedenastu
zakładników i jednego policjanta, spowodowała, że w Niemczech, ale i nie tylko tam, zaczęto tworzyć
jednostki antyterrorystyczne. Organizując nowoczesne struktury szturmowo-bojowe, dostrzeżono
jednocześnie potrzebę wyselekcjonowania i szkolenia specjalistów z zakresu prowadzenia negocjacji
w sytuacjach kryzysowych, których program szkolenia opiera się m.in. na wiedzy filozoficznej Sun
Tzu3, sprawdzonej przez wieki na gruncie prowadzonych wojen.
Starożytna wiedza Sun Tzu, sprzed przeszło dwudziestu pięciu wieków, opisana przez niego
chociażby w Sztuce wojny4, dała początek myślenia i działania według ściśle określonych zasad
pomagających pokonywać przeciwników mądrością, a nie siłą. Po dziś dzień zasady Sun Tzu
wykorzystywane są nie tylko w wojsku, biznesie czy polityce, lecz także w wielu sytuacjach,
szczególnie trudnych, zagrażających życiu czy zdrowiu, czyli mówiąc ogólnie, w sytuacjach
kryzysowych. Generalna maksyma zasad i filozofii Sun Tzu sprowadza się do dążenia do zwycięstwa
bez konieczności podejmowania walki siłowej, ale poprzez stosowanie argumentów służących
zaspokajaniu potrzeb (interesów) przeciwnika. Dzięki temu możemy osiągnąć sukces przy
jednoczesnych minimalnych stratach własnych.
W oparciu o tę właśnie wiedzę Amerykanie i Brytyjczycy, a za ich przykładem inni, zaczęli
tworzyć i rozbudowywać system negocjacji, początkowo ukierunkowany wyłącznie na uwalnianie
zakładników, tzw. Hostage negotiations. Z czasem po wielu sukcesach zaczęto wykorzystywać
2

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.
S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 7.
4
Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Gliwice 2004.
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negocjatorów do innych sytuacji, w których w wyniku działań ludzkich zagrożone było życie
lub zdrowie człowieka. Jako swojego rodzaju alternatywa dla rozwiązań siłowych negocjacje są opcją
bez wad. Bezpieczniejsze i tańsze, wszechstronnie rozgałęzione w obszarze ich stosowania
i co najważniejsze, stwarzając dogodne warunki do użycia z innymi rozwiązaniami, pozostają
niezbędne w każdej sytuacji kryzysowej. Oczywiście błędem byłoby uważać negocjacje za jedyne
w swoim rodzaju narzędzie służące do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Nie zawsze bowiem
można uniknąć rozwiązań radykalnych. Jednak zdaniem Sun Tzu: „Najważniejszym osiągnięciem jest
pokonać wroga bez walki”5.
Przedmiotem publikacji nie są same negocjacje, ale negocjacje kryzysowe, które różnią się
metodologią, zasadami, celem oraz wieloma innymi czynnikami zapewniającymi skuteczność
w działaniu, jakimi winni cechować się negocjatorzy. Do nich należy zaliczyć np. uwarunkowania
psychomotoryczne.
Jedna z wielu definicji negocjacji precyzuje je jako: „sposób uzyskania od innych tego,
co chcemy. To dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia,
a więc podjęcie wspólnej decyzji o przyszłym działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy
zaangażowanych stron są konfliktowe”6.
W mojej ocenie, wypracowanej na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń w tej materii,
negocjacje kryzysowe to działania polegające na komunikacji między sprawcą sytuacji kryzysowej
a zespołem negocjatorów, dające możliwość niepodejmowania pochopnych decyzji przez
zarządzających tymi działaniami, których zasadniczym celem jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej
bez użycia siły. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu negocjacji osoby dowodzące działaniami mają
czas na podjęcie najwłaściwszych dla danej sytuacji decyzji.
Negocjacje kryzysowe nabierają coraz większego znaczenia w związku z ich użytecznością
w sytuacjach związanych z aktami terroryzmu. Niejednokrotnie bowiem pozwalają uniknąć
niepotrzebnych strat zarówno po stronie policji, jak i zakładników, sprawców zdarzenia czy osób
postronnych. W przypadku aktu terrorystycznego użycie siły oznacza, że dąży się do zabicia
terrorystów, a działanie takie niesie ze sobą poważne ryzyko utraty życia również przez inne osoby.
Maksymalny efekt zawsze przynosi równoczesne stosowanie negocjacji policyjnych
oraz przygotowanie do interwencji taktycznej. Przedłużające się negocjacje, jeśli nawet nie załagodzą
sytuacji kryzysowej, to nie zaszkodzą również jej rozwiązaniu metodą siłową. Dadzą natomiast czas
zespołowi antyterrorystycznemu, oczekującemu na ich wynik, na dokładne zapoznanie się z sytuacją
oraz lepsze przygotowanie szturmu, co może tylko pozytywnie wpłynąć na przebieg całego zdarzenia.
Dodatkowo może okazać się, że dzięki sprawnie przeprowadzonym negocjacjom w ogóle nie będzie
potrzeby uciekania się do rozwiązania siłowego7.
Definiując pojęcie negocjacji kryzysowych, wskazujemy cel, jakim jest dążenie
do rozwiązania sytuacji kryzysowej bez użycia siły, precyzujemy zadanie, które daje możliwość
lepszego przygotowania się do długich, przeciągających się w czasie działań, oraz uświadamiamy
osobom zarządzającym (dowodzącym) działaniami, że negocjacje są wyśmienitym narzędziem
w ich ręku.
W związku z tym, że strony negocjacji mają różne cele, żądania i nie zawsze chodzi im
o wypracowanie wspólnego stanowiska, podstawowym celem negocjatora nie jest wypracowanie
porozumienia w ścisłym tego słowa znaczeniu, choć takowego nie można wykluczyć, ale uzyskanie jak
najkorzystniejszego rozwiązania zdarzenia8. W przypadku negocjacji w sytuacjach kryzysowych
najkorzystniejszym rozwiązaniem kryzysu, wywołanego określonym zachowaniem się sprawcy,
będzie przekonanie do odstąpienia od zamiaru działania powodującego kryzys. Kryzys w tym przypadku
zawsze oznaczać będzie bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
Sytuacjami kryzysowymi, wobec których podejmowane są negocjacje przez Policję,
są w szczególności: zapowiedź popełnienia samobójstwa, groźba użycia przez sprawcę broni,
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S. Smoleński, Współpraca policyjno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych, [w:] „Przegląd Żandarmerii”,
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niebezpiecznego narzędzia lub materiału w stosunku do osób lub mienia oraz wzięcie i przetrzymywanie
zakładników9. Taki układ zdarzeń o kryzysowym charakterze uregulowany został w przepisach
policyjnych rangi zarządzenia komendanta głównego Policji10 i nie powstał wyłącznie z przemyśleń jego
twórców, ale skonstruowany został na bazie amerykańsko-brytyjskich doświadczeń negocjacyjnych.
Wprawdzie cytowany przepis wszedł w życie w roku 2002, ale negocjacje policyjne w Polsce zaczęły
funkcjonować w różnych formach dużo wcześniej.
W ramach pomocy dla państw Europy Środkowej amerykańska Akademia Policyjna
zorganizowała specjalistyczne szkolenia dla polskich policjantów. We wrześniu 1994 roku piętnastu
polskich funkcjonariuszy wyjechało do Stanów Zjednoczonych. Celem szkolenia w antyterrorystycznym
kursie negocjowania było przedstawienie miejsca, roli oraz zadań negocjatora i zespołu negocjacyjnego
w przypadku zaistnienia incydentu związanego z aktem terrorystycznym, jak również zapoznanie
z procedurami taktycznymi prowadzenia negocjacji o zakładników. Program szkolenia oparto
na wieloletnich doświadczeniach policji amerykańskiej, głównie Federalnego Biura Śledczego (FBI)
oraz policji innych krajów, na terenie których występowały w przeszłości incydenty terrorystyczne
i negocjowano o zakładników. Posłużono się przykładami najpoważniejszych sytuacji kryzysowych.
Zajęcia ilustrowały najczęściej spotykane rodzaje i metody aktów terrorystycznych oraz sposoby
reagowania na nie przez policję. Przebieg incydentów omawiano, korzystając z filmów wideo,
planów i szkiców zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz analizując działania taktyczno-szturmowe
policyjnych grup specjalnych. Przekazywaną wiedzę podporządkowano zasadzie, w myśl której
podejmowanie negocjacji w sytuacjach kryzysowych jest naczelną regułą stosowaną podczas akcji
i operacji policyjnych, a siłowe rozwiązanie incydentów przy pomocy grup specjalnych, takich jak
SWAT11, podejmuje się tylko wówczas, gdy sytuacja jest nienegocjowalna, a szturm okazuje się
jedynym sposobem ratowania ludzkiego życia. W czasie kursu podkreślano ogromne znaczenie
funkcjonowania zespołów negocjacyjnych. Przedstawiano przykładowe składy, rolę, zakres obowiązków
i kompetencji zespołu. Ukazywano koncepcje kierowania zespołem negocjacyjnym, przy czym wyraźnie
akcentowano znaczenie sprawnego obiegu informacji w układzie: zespół negocjacyjny – dowódca akcji
lub operacji – zespół taktyczny. Szczególnie ważnym wątkiem zajęć programowych stała się próba
usystematyzowania i skatalogowania kryteriów doboru kandydatów na negocjatorów i ewentualne
przypisanie im określonych stanowisk w grupie negocjacyjnej. Ten fragment zajęć miał ogromne
znaczenie praktyczne dla późniejszego organizowania w Polsce systemu negocjacyjnego.
Uczestnicy kursu nabywali również umiejętności rozpoznawania cech psychospołecznych sprawców
sytuacji kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem osób przetrzymujących zakładników,
rzeczywistych celów terrorystów, rodzaju wysuwanych żądań. Ćwiczono także indywidualne
umiejętności dotyczące określenia psychologicznego portretu osoby sprawcy, wyznaczenia właściwej
strategii obszaru negocjowania, umiejętnego komunikowania się, uważnego słuchania i szybkiego
analizowania informacji otrzymanych w czasie negocjacji. Po zakończeniu zajęć teoretycznych polscy
policjanci wzięli udział w zajęciach praktycznych. Mieli szansę wykorzystać pozyskaną wiedzę i nabyte
umiejętności w symulowanych ćwiczeniach opartych na scenariuszach rzeczywistych zdarzeń.
Odbywały się one przede wszystkim z pozoracją terrorystów i zakładników pod pełnym nadzorem
instruktorów, którymi byli głównie funkcjonariusze policji oraz FBI.
Wiedza oparta na doświadczeniach amerykańskich, przekazana polskiej delegacji okazała się
niezwykle pomocna w wypracowaniu własnej koncepcji negocjacyjnej, dostosowanej do polskiego
systemu prawnego, rodzaju występujących zagrożeń, specyfiki istniejących polskich rozwiązań
strukturalno-organizacyjnych terenowych jednostek Policji oraz taktyki akcji i operacji policyjnych
w sytuacjach kryzysowych12. Negocjacje policyjne to żmudny i skomplikowany proces. Ich specyfika
polega na tym, że w punkcie wyjścia przepaść pomiędzy stronami wydaje się nie do przebycia,
9
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ponieważ interesy ich są zawsze sprzeczne. Początkowo sprawca incydentu ma wszystkie argumenty,
natomiast negocjator nie ma nic do zaoferowania, a chciałby, aby ten „oddał” mu wszystko.
Rozpoczynają się zatem długie rozmowy, które mają na celu doprowadzenie do zmiany zachowania
sprawcy13.
Warto zwrócić też uwagę na to, że policyjni negocjatorzy w sytuacjach kryzysowych
wykorzystują i jednocześnie łączą wiedzę ogólną z dziedziny negocjacji z wyborem strategii i technik
negocjacyjnych.
Sytuacje kryzysowe charakteryzują się zaskoczeniem i dynamiką zmiany zachowania się ich
uczestników, szczególnie samych sprawców. Dlatego też opieranie się wyłącznie na jednej wybranej
strategii mogłoby się okazać nieskuteczne. Efekt bezwzględnie skuteczny, a w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia jest to bardzo istotne, daje połączenie strategii negocjacji pozycyjnych, tzw. miękkich
i twardych, z negocjacjami rzeczowymi, opartymi na zasadach. Proces szkolenia policyjnych
negocjatorów wszechstronnie rozwija ich umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
w ramach każdej z wymienionych strategii. Dzięki temu oraz działaniu w zespole policyjni negocjatorzy
są tak skuteczni. Statystyka negocjacji policyjnych w Polsce przemawia nad wyraz mocno. Ponad 250
realizacji rocznie w skali całego kraju kończy się bezpiecznym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej.
Nie można mówić o negocjacjach kryzysowych, jeśli nie zrozumie się pojęcia negocjator czy też
konkretniej w ujęciu pragmatycznym negocjatorzy. Z pewnością każdy, posiadający określoną wiedzę,
może „spróbować” negocjacji, ale nie każdy może być skutecznym negocjatorem. Poprzez szeroko
zastosowaną we współczesnym świecie wizualizację obrazu, rozpowszechnianą chociażby przez film,
szczególnie barwnie skonstruowany chociażby przez wytwórnie Hollywood, negocjator kojarzy się
prawie zawsze z bohaterem, który w obliczu zagrożenia jako jedyny potrafi dosłownie wszystko.
Istotnym przy tym opisie jest fakt, że prawie zawsze ów bohater działa w pojedynkę, zaś ci wszyscy,
którym również zależy na rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, po prostu stanowią tło. Tak mylny obraz
ukształtował się w opinii ludzkiej, niosąc za sobą różne skutki. Prawda natomiast jest zupełnie inna
i w sposób bezwzględny podkreśla ogromną różnicę pomiędzy tym, jak wyobrażają sobie negocjacje
zwykli ludzie, ale też i sami sprawcy sytuacji kryzysowych, a tym, jaka jest rzeczywistość. Ten fakt
w mojej ocenie działa na korzyść negocjatorów, kamuflując ich rzeczywiste działanie, zupełnie
odmienne od przewidywalnego zachowania się bohaterów filmów Hollywood.
Negocjator to policjant z doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i życiowym,
który podejmując się wykonywania tego zawodu, bierze na siebie odpowiedzialność za ludzkie życie.
Musi wykazywać się wieloma cechami, które pozwolą mu efektywnie działać, umiejętnościami,
których zastosowanie doprowadzi do pozytywnego rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Skuteczny negocjator nie może mieć problemów z podejmowaniem decyzji. Musi być efektywny
i zdeterminowany w działaniu, cierpliwy i skuteczny w osiąganiu zakładanych celów, a zarazem
gotowy do przystosowania się do szybko zmieniających się sytuacji. Nieoceniona jest tu zdolność
precyzyjnego myślenia, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach, prostego formułowania i wyrażania
swoich myśli, koncentracji. Skuteczny negocjator musi posiadać pewne predyspozycje
osobowościowe, takie jak poczucie możliwości wpływu na sytuację, powodujące znacznie większe
angażowanie się w kontakty międzyludzkie, empatię, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje
innych ludzi i rozumienia ich odczuć, zdolność precyzyjnego myślenia w stresie. Odporność na stres,
frustracje i zmęczenie musi być połączona ze zdolnością do zachowania podzielności uwagi
i koncentracji w trudnych warunkach. Cechować go powinna asertywność, stanowczość
nienaruszająca jednak praw innych, swoboda i otwartość w zachowaniu, brak uprzedzeń, elastyczność,
zdolność dobrego radzenia sobie z nowymi sytuacjami i trudnościami, traktowanie nowych
problemów jak wyzwań do pokonania, a także uzdolnienia werbalne na dostatecznym poziomie oraz
łatwość syntetycznego i komunikatywnego wypowiadania się. Powinien on również charakteryzować
się wysoką umiejętnością słuchania połączoną ze znajomością techniki milczenia oraz wyciągania
wniosków. Dar przekonywania innych, na który składają się wszystkie powyższe przymioty, oraz
znajomość technik wpływu na ludzi to cechy niezbędne do skutecznego negocjowania. Obcowanie
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negocjatora policyjnego z innymi ludźmi powinna cechować otwartość pozostająca pod kontrolą
intelektu, nie zaś emocji. Negocjator musi umieć słuchać i podążać za tokiem myślenia sprawcy14.
Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką powinien posiadać negocjator, jest sztuka
ustępowania. Czynienie ustępstw jest zadaniem trudnym i stosowanie tego w praktyce wymaga
znajomości określonych zasad. Dokonywanie ustępstw wobec osoby, z którą się w danym momencie
negocjuje, buduje w niej przekonanie, że jest sprawnym, umiejętnym, a ponadto cenionym
i szanowanym rozmówcą. Sprawia to, że darzy on stronę ustępującą większą sympatią i jest dzięki temu
bardziej skłonny do rewanżu i współpracy podczas negocjacji.
Podstawową zasadą w zakresie czynienia ustępstw jest to, że ustępstwa powinny być jak
najmniejsze. Małe ustępstwo zachęca osobę, z którą prowadzimy negocjacje, do wzajemności, zaś duże
do zachłanności. Ludzie zauważają przede wszystkim sam fakt ustępstwa i przywiązują przy tym
mniejszą wagę do jego wielkości. Należy tu jednak podkreślić, że negocjator nie powinien jako pierwszy
czynić znaczących ustępstw, gdyż może to spowodować osłabienie jego pozycji. W oczach rozmówcy
może on sprawiać wrażenie słabego lub podejrzanie konsekwentnie dążącego do zawarcia porozumienia.
Jeżeli już czynimy ustępstwa, należy tego dokonywać powoli i z oporem. Ludzie zazwyczaj mniej
doceniają to, co im łatwo przychodzi, a bardziej to, co z trudem udało im się wywalczyć. Każde kolejne
ustępstwo powinno być mniejsze od poprzedniego w celu uzmysłowienia rozmówcy, iż dalsze
przeciąganie negocjacji może zakończyć się ich zerwaniem. Istotne jest to, że zanim poczynimy
pierwsze ustępstwo, należy wnikliwie przeanalizować wymagania drugiej strony. Jeżeli nasz oponent
poczyni satysfakcjonujące nas ustępstwo, nie należy okazywać z tego powodu zadowolenia.
Może to bowiem spowodować, że będzie on miał wrażenie, że popełnił błąd, czego następstwem może
być nawet zerwanie przez niego negocjacji i zaprzepaszczenie tym samym dotychczas wypracowanych
kompromisów. Żądania ustępstw negocjatora nie mogą być ponadto rażąco wysokie i niczym
nieuzasadnione, gdyż może to wywołać irytację u rozmówcy15.
W swoim elementarzu negocjatorzy mają zapisany nakaz mówienia prawdy. Nie muszą
jednak mówić całej prawdy, dopuszczalne są też niedomówienia, ale nigdy nie kłamią. Jedno fałszywe
słowo czyni ich niewiarygodnymi. Dlatego muszą ponosić pełną odpowiedzialność za to, co mówią
czy obiecują.
Negocjacje są rzemiosłem wymagającym żmudnych ćwiczeń, ale konsekwentnie i wytrwale
pracując, wszystkiego można się nauczyć. Oczywiście to wymaga czasu, ponieważ może się okazać,
że trzeba coś zmienić we własnej osobowości, w filozofii życiowej, w sposobie postrzegania świata.
Mimo iż zmiany te są bardzo trudne, to jednak są możliwe i większość z cech skutecznego negocjatora
można ukształtować poprzez doskonalenie ważnych dla niego umiejętności. Dlatego negocjator
powinien być otwarty na nowe, poznawać i badać zjawiska, których nie rozumie, nie ustawać
w uczeniu się16.
Zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania
negocjacji policyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w negocjacjach tych zawsze
uczestniczy zespół negocjacyjny i nigdy nie może prowadzić ich jedna osoba17. Podstawowa zasada
taktyki prowadzenia negocjacji – praca zespołowa, nie powinna być nigdy złamana. Od niej bowiem
zależy kształt, poziom i przebieg prowadzonych pertraktacji18. Idea zespołu stwarza możliwość
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zdarzenia. Negocjatorzy, którzy
działają wspólnie, mogą zebrać wystarczające informacje od ofiar kryzysu, podzielić się
odpowiedzialnością oraz zapewnić sobie dostateczne wzajemne wsparcie, zarówno pod względem
fizycznym, jak i emocjonalnym.
Aby w pełni być skutecznym w działaniu w sytuacji kryzysowej, zespół negocjacyjny
powinien składać się z pięciu negocjatorów. W ekstremalnie trudnych z punktu widzenia zachowania
się samego sprawcy sytuacjach kryzysowych w skład zespołu powinien również wchodzić
14
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w charakterze konsultanta doświadczony psycholog oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie
będą najlepszym źródłem informacji związanej z daną sytuacją. To, że negocjatorami są osoby
doświadczone, nie czyni z nich jeszcze ludzi nieomylnych i wszystkowiedzących. Dlatego też
bezwzględnie skuteczny zespół negocjacyjny, pomimo „własnego” bagażu wiedzy i doświadczenia,
zawsze winien opierać się na tzw. konsultantach – fachowcach czy ekspertach w określonej dziedzinie
życia, oczywiście adekwatnie do danej sytuacji kryzysowej. O roli psychologa, jako członka zespołu
negocjacyjnego, można by pisać dużo. Ale tak naprawdę w czasie prowadzenia negocjacji
w sytuacjach kryzysowych rola psychologa konsultanta sprawdza się do dwóch, ale jak ważnych
aspektów. Po pierwsze, psycholog powinien pomóc możliwie jak najszybciej udzielić odpowiedzi
na pytanie, kim jest sprawca, a więc z kim mamy do czynienia. Jaką wagę ma tego typu wiedza,
ilustruje teza zaczerpnięta z filozofii Sun Tzu: „jeśli znasz siebie i przeciwnika, nie musisz się obawiać
o wynik starcia!”. Po drugie, z racji tego, że zawsze negocjacjom prowadzonym w sytuacjach
kryzysowych towarzyszą emocje, rolą psychologa powinno być rozładowywanie emocji panujących
w zespole. Aby psycholog był możliwie najbardziej skuteczny zarówno w jednym, jak i w drugim
aspekcie, nie powinien być bezpośrednim uczestnikiem prowadzonych rozmów pomiędzy
negocjatorami a sprawcą sytuacji kryzysowej. Stojąc z boku i przysłuchując się negocjacjom,
jednocześnie obserwując jedną i drugą stronę, nie będzie poddany bezpośrednio emocjom,
które zwykle towarzyszą negocjacjom. Działanie pod wpływem emocji najczęściej doprowadza
do podejmowania błędnych decyzji. Dlatego też przyjęto zasadę, że psycholog nie powinien być
negocjatorem, chyba że nie występuje w roli psychologa. Ale i tu, odwołując się do własnego
doświadczenia, muszę stwierdzić, że nie zawsze występowanie psychologa w roli negocjatora osiąga
wymierne efekty. Dlaczego? Negocjator ma na celu rozwiązanie danej sytuacji w sposób pokojowy.
Ważne dla negocjatora jest przede wszystkim tu i teraz. Psycholog wcześniej czy później zaczyna
popełniać błąd, polegający na zbyt mocnym wnikaniu w problem, tym samym oddalając się
od możliwości osiągnięcia celu.
Często niestety dzieje się tak, że z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe skierowanie
do działań pełnego zespołu negocjacyjnego. Wówczas i to wynika z definicji negocjacji policyjnych,
negocjacje prowadzi zespół trzech negocjatorów. Trzyosobowy zespół negocjacyjny to jednak
absolutne minimum. Nie można tej zasady bagatelizować, a tym bardziej eksperymentować, wysyłając
jednego czy dwóch negocjatorów, kiedy gra toczy się o ludzkie życie. Grupa jest potrzebna, ponieważ
nigdy nie wiadomo, kto znajdzie wspólny język ze sprawcą19.
Ważnym warunkiem skutecznej pracy zespołu jest poprawna komunikacja w obrębie grupy.
Każdy jej członek ma prawo zabrania głosu, a głosy wszystkich są wysłuchiwane.
Członkowie zespołu słuchają się nawzajem, rozważają każdy nowy pomysł i nie obawiają
się ośmieszenia przy proponowaniu nowych idei, choćby były zaskakujące. W zespole powinny
się znaleźć osoby nie tylko dysponujące wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą w ogólnym
rozrachunku rozwiązać zadanie, ale i zdolne wypełnić wszystkie role potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania grupy, zarówno w sferze kontaktów międzyludzkich, jak i myślenia czy działania.
Podstawy dobrej współpracy zespołu to nie tylko związani ze sobą członkowie, ale i ich motywacja
do pracy, przygotowanie zawodowe, ambitny i zrozumiały cel, klarowny plan i zasady działania20.
Negocjacje kryzysowe jako działanie zespołowe odbywają się w oparciu o wiele zasad,
których przestrzeganie pozwala uniknąć błędów czy pomyłek. Zasady te możemy skatalogować
w określone obszary, tj. bezpieczeństwo życia czy zdrowia, gromadzenie i analiza informacji, proces
decyzyjny, współdziałanie, emocje i wiele innych. Nie można się ich nauczyć przez dzień, tydzień czy
miesiąc. Niektórzy uczą się ich stosowania przez wiele lat, a największą trudnością w ich nauczeniu
się jest wiedza o samym sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia.
Dlatego też najskuteczniejszym nauczycielem i egzaminatorem dla negocjatorów jest rzeczywista
realizacja, czyli prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
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Potrzeba budowania profesjonalnego systemu negocjacji, jako narzędzia przydatnego podczas
rozwiązywania sytuacji kryzysowych, pojawia się zawsze w tym samym czasie, kiedy dotychczasowe
sposoby radzenia sobie z zagrożeniami są niewystarczające albo nie w pełni skuteczne.
Wiedza o metodach rozwiązywania sytuacji kryzysowych bez użycia siły i płynących z tego
tytułu korzyści dotarła do Służby Więziennej kilka lat temu i odwoływała się wyłącznie do rozwiązań
przyjętych i stosowanych przez Policję. Idea wykorzystania negocjatorów w sytuacjach kryzysowych,
jak już wcześniej wspomniałem, została zauważona przez inne formacje mundurowe, jednakże
w przypadku powstania sytuacji kryzysowych w dalszym ciągu formacje niepolicyjne opierają się
zasadniczo na policyjnym systemie negocjacji, wykorzystując własne struktury wyłącznie w fazie
prenegocjacji.
Wraz ze wzrostem liczby nowo otwieranych pawilonów mieszkalnych w jednostkach
penitencjarnych w Polsce wzrasta liczba osadzonych. Naturalną konsekwencją tego jest wzrost
zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem aresztowanych i skazanych osób. Wymusza to na służbach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli nieustanne doskonalenie swoich
umiejętności, a także zmiany w ich strukturach. Wśród różnych służb także służby penitencjarne
zauważyły potrzebę powoływania grup interwencyjnych. Od kilku lat tworzone są przy zakładach
karnych i aresztach śledczych nieetatowe grupy interwencyjne. Formacje te opierają swoją działalność
przede wszystkim na oddolnej inicjatywie tworzących je funkcjonariuszy, spotykając się
z przychylnym odzewem kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
Dostrzegają problemy, z jakimi musi się mierzyć Służba Więzienna – zwłaszcza osadzanie w aresztach
i zakładach karnych członków zorganizowanych grup przestępczych, zagrożenie atakami na konwoje.
Wzrosło także zagrożenie buntami oraz wzięciem zakładników przez uczestniczące w takich
wystąpieniach osoby. W związku z powyższym, aby sformalizować przedmiotową działalność
funkcjonariuszy, wydano Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia
11 stycznia 2011 roku w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych Grup
Interwencyjnych Służby Więziennej. Służba Więzienna stara się nadążać za aktualnymi wyzwaniami,
tworząc i szkoląc swoje grupy specjalne, które w razie potrzeby będą w stanie samodzielnie lub wraz
z innymi jednostkami rozwiązać poważną sytuację kryzysową lub zapobiec jej.
W roku 2010, mając na względzie bardzo dobrą współpracę Zakładu Karnego w Czerwonym
Borze z jednostkami organizacyjnymi Policji garnizonu podlaskiego, podjęto decyzję o przeszkoleniu
na wzór policyjny funkcjonariuszy Służby Więziennej tej jednostki penitencjarnej z zakresu
prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Opracowano program szkolenia, a następnie
warsztatów doskonalących, przygotowujących funkcjonariuszy Służby Więziennej do samodzielnej
realizacji zadań negocjacyjnych w przypadku powstania sytuacji kryzysowych na terenie Zakładu
Karnego. Zajęcia prowadzone były przez policyjnych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku, wykonujących na co dzień zadania z zakresu negocjacji policyjnych, posiadających
przeszkolenie krajowe i zagraniczne w przedmiotowej dziedzinie oraz wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
Biorąc pod uwagę założenia programowe określające specjalistyczne umiejętności i wiedzę,
uczestnicy przedmiotowego szkolenia wytypowani zostali na podstawie określonych kryteriów,
wskazujących na określone predyspozycje, jakie winien posiadać kandydat na negocjatora.
Ogółem w cyklu trzech jednotygodniowych warsztatów przeszkolono dwudziestu funkcjonariuszy
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uczestnicy szkoleń zauważyli sens i wykazali chęć
doskonalenia się w tym zakresie, uświadamiając sobie, jak bardzo ważną rolę odgrywa umiejętność
nawiązywania i prowadzenia negocjacji w sytuacji kryzysowej występującej na terenie jednostki
penitencjarnej, w której pełnią służbę.
Należy zaznaczyć, iż w służbie więziennej aktualnie brak regulacji prawnych
dotyczących negocjacji, jednakże statystyki zdarzeń nadzwyczajnych, zwłaszcza w postaci prób
suicydalnych i samobójstw dokonanych przez osadzonych, napaści na funkcjonariuszy, a także
osadzanie w aresztach i zakładach karnych członków zorganizowanych grup przestępczych,
wskazują na potrzebę wzbogacenia działań penitencjarnych z zakresu profilaktyki o nowe formy
działań. Ze względu na specyfikę izolacji penitencjarnej w kontekście występujących tu sytuacji
kryzysowych ważne jest to, aby w pierwszej kolejności bez użycia siły rozwiązać pokojowo
sytuację kryzysową, jak również, jeżeli jest taka potrzeba, dać czas grupie interwencyjnej
na przygotowanie się do rozpoczęcia akcji.
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Można przytoczyć przykład, iż skuteczność negocjacji w takich sytuacjach potwierdza
pozytywne rozwiązanie kryzysu, do jakiego doszło w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze
w dniu 25 października 2010 roku. Tego dnia miała miejsce manifestacja samobójcza skazanego,
który deklarował skok z dachu jednego z budynków na terenie ZK, na który wszedł podczas
doprowadzania do miejsca dokonania czynności transportowych. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt trudno dostępnego miejsca, w jakim znalazł się sprawca. Obiekty jednostek penitencjarnych
charakteryzują się inną od powszechnie występujących infrastrukturą. Występuje chociażby brak
możliwości wejścia w sposób prosty na dach. Utrudniony dostęp do sprawcy w praktyce
uniemożliwił bezpośrednią interwencję wobec niego grupy interwencyjnej. Każda próba dojścia
do sprawcy powodowała zmianę jego zachowania. Z tej perspektywy w każdym momencie
sprawca mógł popełnić samobójstwo, oddając skok z wysokości. W wyniku prowadzonych
rozmów o charakterze negocjacji przez nieformalnie zorganizowany zespół negocjatorów
skazany zrezygnował z deklarowanego wcześniej zamiaru popełnienia samobójstwa
i samodzielnie zszedł z dachu budynku. Zastosowanie wobec niego siły okazało się niepotrzebne,
a użycie funkcjonariuszy stosujących proste techniki negocjacyjne uświadomiło wszystkim
obecnym w tym dniu w służbie i nie tylko, jakim skutecznym okazuje się właśnie narzędzie
negocjacji. Nikt nie zginął ani nie został ranny i jednocześnie, co też należy podkreślić, dzięki
negocjacjom grupa interwencyjna miała czas na właściwe przygotowanie się do przeprowadzenia
interwencji.
Nasuwa się pytanie – dlaczego szkolić nowe struktury negocjatorów w Służbie Więziennej,
skoro Policja, która wzywana jest do pomocy przy sytuacjach nadzwyczajnych, posiada własnych
negocjatorów. Moim zdaniem odpowiedzi należy szukać w samej specyfice służby penitencjarnej.
Izolacja terenu oraz określone procedury wejścia i poruszania się po terenie zakładów karnych czy
aresztów śledczych wpływają na czas reakcji. Zanim Policja wezwana do pomocy podejmie czynności
wewnątrz placówki, upływa czas, w którym „gospodarze terenu” mogliby podjąć już sprawne,
a więc zorganizowane działanie. Co więcej, funkcjonariusze Służby Więziennej, inaczej niż to
wygląda w działaniach Policji „na zewnątrz”, znają, i to dobrze, sprawców. Wychowawcy,
psychologowie czy funkcjonariusze działów ochrony jednostek penitencjarnych posiadają
szczegółowe informacje o skazanych, których przekazanie dla przykładu policyjnym negocjatorom
przygotowującym się do realizacji negocjacji skutkuje dalszym upływem cennego czasu.
I wreszcie specyfika gwary więziennej oraz określonego słownictwa powoduje praktycznie zawsze
włączenie do składu policyjnego zespołu negocjacyjnego w charakterze konsultanta funkcjonariusza
danej jednostki penitencjarnej. Dlatego uważam, że narzędzie negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
ale opartych na bazie sprawdzonych doświadczeń policyjnych negocjatorów, czyli pracy zespołowej,
ma sens i mogłoby przynieść obopólne korzyści w aspekcie współdziałania zarówno dla Policji,
jak i Służby Więziennej. Tak jak utworzono już na wzór policyjny taktyczne grupy interwencyjne,
warto byłoby utworzyć również grupy funkcjonariuszy przeszkolonych z zakresu negocjacji
w sytuacjach kryzysowych. Współdziałające ze sobą w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,
gdy określony skutek jeszcze nie nastąpił, niewątpliwie przyczyniłyby się do podniesienia poziomu
skuteczności samej formacji. Czasami dochodzi do sytuacji, tak jak to miało miejsce w Czerwonym
Borze, w których użycie środków przymusu bezpośredniego jest w pierwszej chwili utrudnione lub co
gorsza niemożliwe. Stąd też gotowe rozwiązanie, które w opinii środowisk stosujących negocjacje jest
bardzo przydatne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Przyglądając się wydarzeniom nadzwyczajnym, jakie mają miejsce w jednostkach
penitencjarnych, a także bazując na obowiązujących funkcjonariuszy Służby Więziennej
przepisach prawa, uważam, że narzędzie negocjacji można by stosować w przypadku
wystąpienia zdarzenia charakteryzującego się wzięciem i przetrzymywaniem zakładników,
czynną manifestacją samobójczą, czynnym wystąpieniem osadzonych czy groźbą użycia przez
sprawcę broni, niebezpiecznego narzędzia lub materiału w stosunku do osób i mienia,
niezależnie od motywu i okoliczności sytuacji kryzysowej. Pamiętając o tym, że osobami
skazanymi, które trafiają do zakładów karnych celem odbycia kary pozbawienia wolności,
są również wyspecjalizowani i inteligentni przestępcy o różnym, bogatym wykształceniu
specjalistycznym, których wiedza życiowa i doświadczenie czyni bezwzględnymi i bardzo
niebezpiecznymi, należy uznać, że umiejętność stosowania wobec ich zachowania skutecznych
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środków czy narzędzi jest priorytetem o szczególnym znaczeniu. A tego nie wolno lekceważyć!
W dobie współczesnych zagrożeń oraz możliwości stosowania właśnie negocjacji opieranie
się wyłącznie na opcji siłowej jest w mojej ocenie co najmniej stereotypowe. Poza tym rozwiązania
siłowe, zgodnie z przyjętymi na całym świecie założeniami funkcjonowania służb stojących na straży
bezpieczeństwa i porządku publicznego, powinny być stosowane jako ostateczność. Było to jedno
z kryteriów, którymi kierowała się polska Policja, wprowadzając do polskiego prawa policyjnego
instytucję negocjacji policyjnych.
Wszyscy powinni nadążać za aktualnymi wyzwaniami, szkoląc się, by w razie potrzeby być
w stanie samodzielnie lub wraz z innymi rozwiązywać sytuacje kryzysowe i zapobiegać
ich dynamicznemu rozwojowi.
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KRYZYS POLSKIEGO SYSTEMU PENITENCJARNEGO
A PRÓBA JEGO REFORMOWANIA Z POZYCJI REWOLUCJI,
A NIE STAGNACJI
Streszczenie
Rejestr braków występujących w instytucjach penitencjarnych uzupełniają badania nad
przebiegiem resocjalizacji w warunkach izolacyjno-dyscyplinarnych i stosowanymi metodami pracy
wychowawczej. Podejmując analizę w tym kontekście, wskazuje się zwłaszcza na niestosowanie
metod i środków oddziaływania do indywidualnych potrzeb osoby, eksponowanie dyscypliny
formalnej, zadań ochronnych, ekonomizacji pracy więźniów, zubożenie oddziaływań kulturalnooświatowych, co uniemożliwia wyrobienie u skazanych właściwych mechanizmów w sferze
motywacji i zachowań.
Z tego samego powodu krytykuje się stosowanie tradycyjnych środków oddziaływania
penitencjarnego, gdy tymczasem większość skazanych wymaga oddziaływań terapeutycznych
i dotyczy to zarówno skazanych dotkniętych chorobowymi zmianami psychicznymi, jak i skazanych
wykazujących zaburzenia osobowości w postaci psychopatii, socjopatii, charakteropatii i zbliżonych
do nich wielu stanów z pogranicza normy zdrowia psychicznego.
W odniesieniu do tych grup przestępców kara pozbawienia wolności okazuje się z reguły
bezskuteczna, zaś zwykłe metody penitencjarne całkowicie zawodzą. Stąd też nieadekwatność metod
postępowania wobec więźniów staje się w opinii specjalistów głównym źródłem wielokrotnej
recydywy i zachowań dewiacyjnych więźniów w postaci okrutnych zachowań seksualnych.
Ponadto istotnym komponentem stereotypu męskości jest zachowanie agresywne i stosowanie
przemocy. Wiąże się to z nasileniem emocji gniewu w stosunku do osób o odmiennej psychologicznej
roli płciowej niż przypisywanej mężczyźnie roli biologicznej ze względu na powszechną
nieakceptację tychże zachowań ze strony środowiska współwięźniów. Otoczenie społeczne, które
toleruje otwarte okazywanie gniewu, wymusza brutalność zachowań, w tym zachowań seksualnych
wobec skazanych nie wypełniających reguł podkultury co do tożsamości płciowej i tożsamości
osobowo-społecznej.
Abstract
Record of deficits within penitentiary institutions complements the study of the course of
rehabilitation in terms of insulating-disciplinary and applied methods of educational work. Taking the
analysis in this context, it indicates in particular the non-impact methods and means to the individual
needs of the person, displays of formal discipline, job safety, economization of prison labor, poverty
impacts of cultural and educational institutions, which prevents convicted sophistication of the
appropriate mechanisms in the field of motivation and behavior.
For the same reason, it criticizes the use of traditional means of the penitentiary system, while
most of the convicts are in need of therapeutic approach and this applies to both criminal mental
changes affected by the disease, as well as having a personality disorder condemned as psychopathy,
sociopathy, characteropathy and close to one of many states with border standards of mental health.
For these groups of criminals imprisonment usually turns out to be ineffective, and the usual
methods of the penitentiary system completely fail. Hence, the inadequacy of the methods of dealing
with prisoners becomes a major source of, in expert opinion, multiple recurrences and deviant
behavior of prisoners in cruel form of sexual behavior.
Another important component of the stereotype of masculinity is aggressive behavior and
violence. This is due to the intensity of emotion of anger towards people of a different gender than the
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psychological role attributed to the biological role of a man. The social environment that tolerates
open displays of anger, brutality force behaviors, including sexual behavior towards prisoners not
fitting the subculture rules about gender identity and personal or social identity.
Wprowadzenie
Poprawcze wartości izolacyjnych środków karnych niejednokrotnie poddawano
w wątpliwość. Nurt ten wywodzi się z obserwacji penitencjarnych poczynionych już w początku
XIX wieku. W literaturze epoki tzw. gorączki penitencjarnej żywo dyskutowano nad problemem
wpływu izolacji więziennej na powstawanie niekorzystnych zmian w biopsychicznej i psychospołecznej strukturze osobowości więźniów. Postrzeganie zmian w fizjonomii więźniów
i nieodwracalnych odchyleń w ich psychice zostało wzbogacone w końcu XIX wieku – a więc już
w czasie nobilitacji wychowawczych doktryn kary – dzięki koncepcjom demoralizującego wpływu
środowiska więziennego, pogłębiającego społeczną degradację skazanych.
Te głośne w swoim czasie tezy coraz częściej znajdują potwierdzenie we współczesnych
badaniach penitencjarnych. Resocjalizacyjną funkcjonalność kary pozbawienia wolności podważają
nadto systemowe badania formalnych struktur organizacyjnych instytucji penitencjarnych, a także
wyniki obserwacji nad stratyfikacją społeczności więziennej, zasadami jej funkcjonowania
i powstającymi na tym tle stereotypami zachowań. Świadomość tych procesów i wywoływanych przez
nie skutków prowadzi do formułowania w pedagogice twierdzeń w ogóle negujących możliwość
resocjalizacji w warunkach więziennej izolacji i dyscypliny. Oprócz tych zweryfikowanych
empirycznie argumentów wysuwa się przeciwko karze pozbawienia wolności również zastrzeżenia
formułowane pod wpływem przeżyć etyczno-moralnych.
Wolność jest jedną z naczelnych kategorii aksjologicznych, do której zmierza każdy człowiek
i która zakresem znaczeniowym obejmuje zarówno elementy przedmiotowe, jak i przeżywane stany
psychiczne. Elementy przedmiotowe wolności składają się na wolność zewnętrzną, a przeżycia
psychiczne wypełniają treść pojęcia wolności wewnętrznej. Granice wolności zewnętrznej wytyczane
są w zasadzie przez prawa przyrody, natomiast dążenie jednostki do uwolnienia się od popędów
natury pierwotnej i zastępowania ich wartościami moralnymi stanowi wyraz wolności wewnętrznej
(T. Czeżowski, 1965, s. 142 i nast.). Wolność wewnętrzna może być zatem rozważania w płaszczyźnie
psychologicznej jako proces przeżyć psychicznych, przez które jednostka dąży do poszerzenia zakresu
duchowej wolności, a więc do pełniejszego rozwoju własnej osobowości (L. Lernell, 1969, s. 40).
Osoba skazana na karę pozbawienia wolności nie ma jej zarówno w sensie zewnętrznym,
jak i wewnętrznym. Barierą uniemożliwiającą osiąganie wolności w sensie zewnętrznym stwarza
zamknięty charakter zakładu penitencjarnego i wynikający stąd system silnej kontroli.
Restrykcje regulaminowe krępują zaś rozwój psychiczny jednostki uwięzionej, a niejednokrotnie
odbierają jej taką możliwość. Istotną bowiem właściwością kary pozbawienia wolności i instytucji
ją realizujących jest przymus. Skazany odczuwa go jako narzucone odgórnie działanie ograniczające,
wbrew jego woli, fizyczne i psychiczne funkcjonowanie, co jest on skłonny odebrać jako przemoc
(L. Lernell, 1977, s. 29). Poczucie wynikających stąd dolegliwości wzmaga odczucie nagłego zwrotu
w sytuacji życiowej, w statusie prawnym oraz narzuconego uczestnictwa w nieakceptowanych
sytuacjach i środowisku. Powstająca na skutek izolacji suma przykrych doznań i negatywnych
bodźców wywołuje w jednostce odbywającej karę pozbawienia wolności cierpienie psychiczne,
które może mieć znaczenie pozytywne dla ogólnego rozwoju jednostki, lecz równie dobrze prowadzić
może do niekorzystnej, z punktu widzenia wewnętrznego rozwoju osobniczego, dezorganizacji
osobowości (K. Dąbrowski, 1975, s. 12). Rozmiar odczuwanych dolegliwości i psychicznego
cierpienia zależy od intensywności bodźców je wywołujących i od poziomu rozwoju jednostki
poddanej represji. Oceniając wpływ tych procesów na rozwój osobowości, nie należy tracić z pola
widzenia, na co zwracają uwagę niemal wszyscy autorzy zajmujący się tą problematyką,
charakterystycznej cechy kary pozbawienia wolności, którą jest totalne wkroczenie w sferę wolności
jednostki.
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1. Kara pozbawienia wolności jako sytuacja deprywacyjna
Penitencjarne instytucje izolacyjne ograniczają w znacznym stopniu bądź całkowicie
uniemożliwiają zaspokajanie fizycznych potrzeb człowieka, krępując w ten sposób funkcjonowanie
jednostek poddanych krańcowej izolacji pejoratywnej. Funkcjonowanie to należy rozpatrywać
w dwóch płaszczyznach: osobowości człowieka i jego otoczenia społecznego, które są nie tylko
równorzędne, lecz i wzajemnie powiązane. Funkcjonować to znaczy być czynnym w działaniu,
spełniać osobiste i społeczne funkcje zachowania (A. Lewicki, 1969, s. 30). Izolacja, będąca
immanentną cechą kary pozbawienia wolności, może być uznana za specyficzną formę sytuacji
trudnych – sytuację deprywacji. Rozumie się przez nią taki stan, w którym człowiek działający
pozbawiony jest czegoś, co jest konieczne do normalnego życia. Występuje zatem wówczas, kiedy nie
ma on możliwości zaspokojenia swoich potrzeb albo osiągnięcia zamierzonych celów.
Deprywacja plasuje się w klasie czynników obciążających psychologiczny system samoregulacji
i przejawia się w tym, że jednostka traci pełną wartość, co w konsekwencji obniża poziom sprawności
organizmu bądź uruchamia procesy dezorganizacji funkcjonalnej (red. T. Tomaszewski, 1975,
s. 32 i 657). W przypadku kary pozbawienia wolności mamy do czynienia z deprywacją w ścisłym
tego słowa znaczeniu. Izolacja deprywuje bowiem jednocześnie rozmaite potrzeby ludzkie,
poczynając od pewnych potrzeb viscerogennych, poprzez potrzeby psychogenne, aż do występujących
z całą oczywistością ograniczeń w zakresie realizacji potrzeb psycho-społecznych. Sikora –
na podstawie wnikliwych badań więziennego systemu – uznaje je za kompleksowy, hamulcowy
bodziec bezwarunkowy – „kompleks stresów działających głównie przez deprywację”
(J. Sikora, 1973, s. 117).
Formy tej deprywacji opisano dość szeroko w literaturze i nie ma potrzeby ich powtarzania,
natomiast warto zwrócić uwagę na następstwa tych procesów. Poza wyzwoleniem typowego dla stanu
niezaspokojonych potrzeb mechanizmu frustracja – agresja wywołuje on również negatywne, w sensie
zdrowia psychicznego, odruchy warunkowe (S. Waligóra, 1974). Wzmaga się pobudliwość reakcji
ośrodków popędowo-emocjonalnych i jednocześnie maleje liczba procesów zachodzących
w pozostałych obszarach organizmu. Niedojrzała, labilna uczuciowość deprecjonuje funkcje
psychiczne organizmu, obniżając jednocześnie introwersyjno-intelektualną stronę życia psychicznego.
Osoby pozbawione wolności charakteryzuje wzmożenie reakcji emocjonalnych i paralelny proces ich
tłumienia, znacznie ograniczający udział reakcji emocjonalno-uczuciowych w psychicznym
funkcjonowaniu jednostki. Dominacja procesów hamowania popędów i emocji nad procesami ich
aktywizacji dezorganizuje działanie tego mechanizmu w centralnym ośrodku mózgowym, co wpływa
na obniżenie ogólnej sprawności funkcjonowania osobowości jednostki oraz powstanie organicznych
uszkodzeń tkanki mózgowej. Deprywacja wywołuje ponadto trwałe odchylenia w zakresie uczuć,
pamięci, myślenia i woli. Wielowarstwowe badania Sikory pozwalają wysunąć wniosek, że izolacja
więzienna bezpośrednio wpływa na powstawanie stanów nerwicowych, utrudniających wychowawcze
oddziaływanie na więźniów, i zmniejsza siłę przystosowania skazanego do życia w środowisku
otwartym (J. Sikora, s. 157). Ponadto stany lękowe i trwałe poczucie zagrożenia,
będące równorzędnym produktem izolacji, oddziałują upośledzająco na przebieg procesów
intelektualnych i przyczyniają się do ich zubożenia i sterotypizacji (Z. Freud, 1957, s. 320).
Głotoczkin i Pirożkow, komentując następstwa prostracji wywołanej permanentną bojaźnią,
osamotnieniem, apatią oraz ograniczeniem możliwości pełnienia zróżnicowanych ról społecznych,
twierdzą, że stany psychiczne, nieodłącznie związane z karą pozbawienia wolności, są przyczyną
somatyczno-psychicznego infantylizmu osób uwięzionych (A. Głotoczkin, W. Pirożkow, 1973, s. 3).
Wyuczone w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności konformizm i bierność utrudniają
skazanym samodzielne podejmowanie decyzji i pełnienie ról społecznych na wolności.
Na prawidłowości te zwracają uwagę zwłaszcza penitencjaryści niemieccy (H. Szkibik, 1970, nr 9).
2. Wpływ nieformalnej organizacji skazanych na efektywność procesów resocjalizacyjnych
Wszyscy autorzy badający społeczną stratyfikację więźniów i zasady funkcjonowania
społeczności więziennej wiążą powstawanie nieformalnych grup skazanych z mechanizmem
deprywacji potrzeb (M. Kosewski, 1977, s. 227 i nast.). Wejście do grupy nieformalnej zapewnia
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zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, afilacji i uznania, a więc tych, których brak szczególnie
dotkliwie odczuwają wszyscy skazani. Zjawisko drugiego życia jest formą destruktywnej integracji
skazanych, którzy tworząc specyficzną strukturę społeczną, akceptują jednocześnie, kultywują
i kształtują dewiacyjną podkulturę. Wyraża się ona w swoistym – konfliktowym wobec
akceptowanego w społeczeństwie – systemie wartości, opartym na kulcie przemocy, chamstwa
i cwaniactwa oraz bezwzględnej solidarności, rygoryzmie, brutalności. Towarzyszy temu wytwarzanie
odrębnego języka, systemu norm i sankcji układających się w swoisty kodeks reguł postępowania
więźnia (M. Frechette, 1961, nr 3, s. 381). Szkodliwość tego zjawiska polega na rozpowszechnianiu
negatywnych stereotypów postępowania, opartych na zdeterioryzowanych wartościach.
Jest to oczywiście proces przeciwstawny resocjalizacji, zorientowanej głównie na zapoznanie
skazanych z kulturą, z akceptowanym społecznie systemem wartości oraz na przygotowaniu
do odgrywania konstruktywnych ról społecznych. Zorganizowana w ten sposób nieformalna
społeczność więźniów kształtuje więc negatywne postawy, utrwala nieakceptowane społecznie wzory
zaspokajania potrzeb i prowadzi do internalizacji antyspołecznego systemu normatywnego,
a próby przeciwstawienia się tym procesom, podejmowane przez personel zakładu karnego, okazują
się z reguły nieskuteczne (L. Lernell, 1967, s. 429). Badacze zjawiska drugiego życia upatrują jego
dysfunkcjonalną, wobec formalnych racjonalizacji kary, rolę w tym, że pogłębia ona demoralizację
jednostki przez transmisję zachowań podkulturowych, wzmaga demoralizację współwięźniów oraz
dezorganizuje podejmowane oddziaływania resocjalizacyjne. Niektórzy autorzy widzą w tym aż tak
duże zagrożenie, że proponują, aby wobec przestępców, którym obca jest podkultura więzienna,
oddziaływania resocjalizacyjne sprowadzać wręcz do czynnika neutralizującego negatywny wpływ
izolacji więziennej, osłabiającego destruktywne skutki subkultury więziennej. W tym stanie rzeczy
resocjalizacja miałaby pełnić „antynegatywną funkcję poprawczą, chroniącą skazanego przed
kryminogennymi wpływami współwięźniów” (L. Lernell, 1967, s. 429).
3. Dehumanizacja instytucji penitencjarnych
Nie kwestionując negatywnego wpływu nieformalnej organizacji skazanych, który
potwierdzono w badaniach empirycznych, należy rozpatrywać to zjawisko w szerszym kontekście
mechanizmów funkcjonowania społeczności więziennej, na którą składają się organizacje (formalne
i nieformalne) skazanych i administracji penitencjarnej (J. Morawski). Tak pojętą społeczność
więzienną obowiązują określone zasady, które zostały sformułowane w literaturze angielskiej,
a do literatury polskiej wprowadzone przez Kosewskiego (M. Kosewski, s. 247 i nast.).
Zasady te to zasada przemocy, eksploatacji, względnej solidarności, status quo. Odnoszą się one
do więzienia jako instytucji karnej, opartej na przemocy i są wyrazem kompromisu ukształtowanego
na skutek długotrwałego okresu interakcji między skazanymi i funkcjonariuszami służby więziennej.
Tak więc w orbicie oddziaływania procesów charakteryzujących się tego typu mechanizmami
znajdują się wszyscy więźniowie, niezależnie od ich stosunku do drugiego życia. Jednostka
przebywająca w zakładzie karnym przyswaja sobie wraz z upływem czasu zasady rządzące
społecznością więzienną, które regulują interakcje między skazanymi a innymi członkami tej
społeczności. Ów proces określa się bądź mianem prionizacji, bądź też przystosowaniem więziennym.
Na tej podstawie stawia się hipotezy, iż skazani opuszczający zakłady karne są skłonni do stosowania
tych zasad w stosunkach interpersonalnych z innymi ludźmi na wolności (M. Kosewski, s. 269 i nast.).
Prionizacja, według wielu autorów, jest systemem samodestrukcyjnym, który nie sprzyja resocjalizacji
w zakładach karnych ani też przyszłej adaptacji społecznej przestępców44 (Allen, Simonsen
[w:] Morris N., 1975, s. 179). Dość często podnosi się także zarzut co do sposobu komunikowania się
więźniów i służby więziennej w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.
Nierówność statusów, oparcie tych kontaktów na zasadzie meldunek-rozkaz i bezosobowe traktowanie
skazanych powodują w konsekwencji utrzymywanie się jednolitego frontu wrogości i nieufności
skazanych do administracji (B. Rückert, 1975, s. 129–132). W prowadzonych coraz szerzej badaniach
nad funkcjonowaniem zakładów karnych jako całości i obowiązujących programów wykonania kary
zwraca się uwagę na fakt, iż wewnętrzna organizacja tych instytucji sprzyja w większym stopniu
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dehumanizacji więźniów niż poprawie ich postaw. Wniosek taki sformułowano na posiedzeniu sekcji
do spraw więziennictwa we Francji (La crise des prisons. Seance de Section – du 15 novembre 1975,
R.d.s.cr. 1976, nr 2, s. 225–247). Podobną opinię sformułowano na V Kongresie ONZ poświęconym
przestępczości i postępowaniu ze skazanymi (Genewa 1975) oraz na kongresie budapeszteńskim
w 1974 roku (Projekt de rapport sur le point 8 de l’ordre du jour …1974, s. 3-5).
Na kongresie genewskim podkreślono, że „istnieje kryzys zaufania opinii wobec rezultatów
uwięzienia” oraz niebezpieczeństwo kryminogennego wpływu warunków więziennych na skazanych.
W Budapeszcie natomiast zalecano, „aby środek ten stosować wyjątkowo, gdy żadna inna sankcja nie
może być brana pod uwagę”. W literaturze penitencjarnej podkreśla się, że dehumanizacji więźniów
sprzyjają ponadto przeludnienie zakładów penitencjarnych, niedostateczne warunki bytowe i brak
szans na ich poprawę, permanentne obniżanie podstawowych standardów zabezpieczenia socjalnego
oraz nieodpowiednia do potrzeb baza materialna. Niedostatki te obserwuje się we wszystkich niemal
państwach (J. Śliwowski, 1967, s. 423 i nast.).
4. Współczesne niewolnictwo więźniów zatrudnionych w zakładach karnych
Więźniowie często zatrudniani są na pół etatu – maksymalnie zaś na siedem ósmych.
Wypracowując 140 godzin w miesiącu po 2,30 zł, uzyskują przychód w wysokości do 322 zł. Suma ta
dzielona jest na połowę (166 zł), tyle bowiem na podstawie przepisów odprowadzane jest do skarbu
państwa. Od pozostałej kwoty należy odjąć 19% podatku, co daje nam 130 zł i 41 gr. Od tej kwoty
odejmowane jest 10%, które to są przelewane na fundusz walki z przestępczością. Pozostała kwota
117,39 zł jest księgowana na koncie skazanego, przy czym nie mniej niż jej połowa lub nie więcej niż
79 zł lokowana jest na tzw. żelaznej kasie – osobistym funduszu skazanego, z którego może podjąć
środki tylko po opuszczeniu zakładu karnego. Do dyspozycji skazanego pozostaje więc 56,70 zł.
W przypadku zatrudniania na jedną drugą etatu skazany ma do dyspozycji 34,38 zł przy 82 godzinach
przepracowanych w miesiącu.
Pieniądze przekazywane przez rodzinę podlegają również rozdzieleniu. Część z nich, 50%
lub maksymalnie 79 zł, trafia na żelazną kasę i dopiero pozostałą kwotą może dysponować skazany
i przeznaczać ją na dowolne zakupy w zakładowej kantynie. Warunkiem przyjęcia pieniędzy przez
zakład karny jest nadanie ich za pośrednictwem poczty. Tak więc jeżeli rodzina dysponuje kwotą
100 zł na wsparcie więźnia, to koszty przekazu pocztowego uszczuplą ją o 5,64 zł, zaś skazany
otrzyma 47,18 zł do wydania w więziennej kantynie.
Ceny w więziennym sklepiku są umowne i niestety o 10 do 30% wyższe niż w normalnym
miejskim sklepie. Jedynie cena papierosów i znaczków pocztowych jest zgodna z wydrukowaną sumą.
Jednak już karty telefoniczne są o 1 lub 2 zł droższe niż na poczcie (w zależności od nominału karty).
W Niemczech, Belgii, Anglii i innych krajach Europy Zachodniej rozwiązano ten problem inaczej.
Ponieważ skazani nie mogą w tych krajach otrzymywać paczek z zewnątrz, upaństwowiono więzienne
sklepiki i prowadzi się sprzedaż bez marży (cena zakupu w hurtowni lub u producenta) oraz bez
podatku VAT. Skazani niepracujący, których rodzin nie stać na wystarczającą pomoc finansową
(lub całkowicie jej pozbawieni) otrzymują wsparcie z budżetu państwa.
Miesięczny zarobek za pracę nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Chcąc
utrzymywać kontakt z rodziną, np. kupując 1 kartę o nominale 30 impulsów (16 zł), 4 znaczki
pocztowe i koperty (4,80 zł + 0,40 zł), pozostanie ostatecznie z kwotą 34 zł. Powinien zaopatrzyć się
w mydło (aby umyć się po pracy), szampon, papier toaletowy. Resztę może przeznaczyć na jedzenie
lub papierosy, jeżeli oczywiście nie ubiega się w danym miejscu o warunkowe przedterminowe
zwolnienie (może starać się co 3 miesiące) - opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 45 zł,
lub o przerwę w odbywaniu kary (wniosek to utrata 60 zł).
Bezprecedensowa jest sprawa skazanych zobowiązanych do świadczenia alimentów
na małoletnie dzieci. Suma 56 zł na miesiąc jest wielokrotnie niższa niż nawet najmniejsze zasądzone
na ten cel kwoty.
Zatrudnienie w tak niskoopłacalnej pracy stwarza pokusę „dorobienia” sobie. Często zdarza
się, że skazani zatrudnieni na zewnątrz podejmują się za odpowiednią prowizją przemycić coś na teren
więzienia. Na ogół są to narkotyki pomimo ogromnego ryzyka wpadki i bardzo szczegółowej kontroli
osobistej przy powrocie na teren zakładu karnego. To są przeważnie akty desperacji.
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Skazany spędza na ogół 23 godziny na dobę w celi (godzinny spacer), w warunkach
nieludzkich uniemożliwiających normalne funkcjonowanie – kwestia higieny, wentylacji, warunków
sanitarno-bytowych, pozbawienie niezbędnej do utrzymania higieny psychicznej minimum własnej
przestrzeni. Narasta w człowieku agresja, lęk i gniew; niekiedy znajduje on ujście w agresywnym
postępowaniu wobec współosadzonych (pobicia, wymuszenia pewnych zachowań, w tym również
seksualnych aż do brutalnego gwałtu włącznie). Należy stwierdzić, iż jedynie w najcięższych
zakładach karnych dla wielokrotnych, zdemoralizowanych i skrajnie niebezpiecznych przestępców
w krajach Europy Zachodniej przetrzymuje się skazanych przez 23 godziny na dobę.
Więźniowie deklarujący swój udział w subkulturze „grypsujących” należą do organizacji
stricte przestępczej, bowiem niektóre ze ściśle określonych zasad i obowiązków jej członków,
jednoznacznych nakazów zachowań w danych konkretnych sytuacjach, obligują do czynów, które
naruszają nie tyko regulamin odbywania kary, ale również kodeks karny. Nie tylko jest to zachętą
do popełnienia przestępstw, ale wymogiem, którego niedopełnienie jest najczęściej bezwzględnie
karane, począwszy od wykluczenia aż do pobicia, ciężkiego uszkodzenia ciała i gwałtu włącznie
(J. Archer, 2004, s. 47–60).
Przykładem przestępczego charakteru tej nieformalnej grupy niech będzie choćby jedna
z wielu podobnych zasad: jeżeli dojdzie do sprzeczki z kimś spoza grupy a „grypsującym”,
a ów członek subkultury nie ma możliwości pobicia „oponenta”, w tej sytuacji zmuszony jest
poturbować jednego z niewinnych niegrypsujących osadzonych z nim w jednej celi. Jeśli odbywa karę
jedynie w gronie członków subkultury – obowiązany jest pobić pierwszego napotkanego człowieka
spoza subkultury.
I jeszcze jeden przykład: podczas „ceremonii” wykluczenia z grupy następuje tzw. orka.
Działanie to polega na zbiorowym pobiciu wykluczonego więźnia i każdy z obecnych obwiązany jest
przynajmniej raz mocno kopnąć leżącą na ziemi ofiarę.
Mieszanie grup więźniów w celach mieszkalnych – ludzi nie identyfikujących się i nie
uczestniczących w tzw. drugim życiu z aktywnymi członkami subkultury więziennej (np. skoro
kodeks karny penalizuje samo uczestnictwo w grupie przestępczej na wolności, niezrozumiałe jest
łagodne, równe z pozostałymi więźniami traktowanie skazanych deklarujących się jako członkowie
owej organizacji) sprzyja narastaniu konfliktów oraz wykorzystaniu więźniów przez członków
nieformalnej grupy, a także czynieniu z nich ofiar przestępstw. Bezprawne są też rozkazy dla
administracji zakładów karnych, których wykonanie stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia
oddanych pod ich opiekę osadzonych. Polski system penitencjarny stanowi swoiste curiosum wśród
cywilizowanych państw, gdyż nigdzie indziej nie ma przyzwolenia na zorganizowaną działalność
przestępczą, a już nie do pomyślenia jest fakt, że członkowie tej grupy korzystają z takich samych ulg
(o ile można to nazwać ulgami) jak zwykli więźniowie (S. L. Bem, 1981, s. 354–364).
Polski system penitencjarny tylko w założeniu ma prowadzić do resocjalizacji osadzonych.
W rzeczywistości zaś polega na izolacji przestępców i ogranicza się do zapobiegania wystąpieniom
zbiorowym, jak w nomenklaturze personelu określa się bunty skazanych. Utrzymują stan wzajemnej
niechęci pomiędzy skazanymi, co gorsza – nawet go podsycając i dając niemal oficjalnie przyzwolenie
na akty przemocy (zarówno psychicznej, jak i fizycznej). Centralny Zarząd SW dąży do stosowania
statusu quo, gdzie może realizować zasadę divide et impera bez względu na konsekwencje moralnoetyczne oraz często również następstwa prawne takiego stanu rzeczy. Administracja penitencjarna
nie dba również o poszanowanie praw w podległych sobie jednostkach. Wielokrotnie spotkałem się
z przestępstwami, które były tuszowane przez funkcjonariuszy, ponieważ nadanie im biegu na drodze
postępowania prokuratorsko-sądowego obnażyłoby zaniedbania, indolencję oraz bezradność
szeregowych funkcjonariuszy.
Począwszy od 1993 roku obserwuje się stopniowe odchodzenie od resocjalizacji skazanych
i zastępowanie pracy wychowawczej izolowaniem. Rok 1998 – wprowadzenie nowego kkw nie
wniosło niczego pozytywnego. Regulacje prawne pozostają li tylko martwymi przepisami. W roku
2000 doszło do przeludnienia i od tego czasu problem ten wciąż narasta. Obecnie warunki w polskich
więzieniach są nieludzkie i osadzanie w nich należy z całą powagą uznać za odbiegające
od standardów cywilizowanego społeczeństwa i państwa. Pobyt w więzieniu degraduje w sposób
znaczny psychikę więźnia, a także kieruje na drogę przestępczą bądź odwrotnie – poddaje procesowi
wiktymizacji.
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5. Specyfika zachowań seksualnych w warunkach izolacji więziennej
W zakładach karnych dla mężczyzn występuje specyficzne podejście do kontaktów
seksualnych pomiędzy osadzonymi. W głównej mierze opiera się na przemocy lub co najmniej
na przedmiotowości w tych relacjach. Homoseksualizm jest wyraźnie podzielony na dwie kategorie:
bierną i czynną. O ile czynna, dominująca postać kontaktów seksualnych (z zachwianiem pewnych
zasad postępowania) jest tolerowana przez wszystkie grupy subkultur (praktykowanie jej nie wyklucza
skazanego z żadnej grupy), o tyle bierne kontakty homoseksualne wyraźnie stygmatyzują
i automatycznie przyporządkowują uczestnika do najniższej grupy społeczności więziennej. Ludzie ci
są na ogół poniżani – werbalnie bądź fizycznie – często padają ofiarami przemocy i przestępstw
(np. pobicia, gwałtów, kradzieży) oraz spotykają się co najmniej z niechętnym stosunkiem innych
więźniów, co powoduje ich alienację. W praktyce niechętny, pogardliwy, a nawet wrogi stosunek
wobec biernych homoseksualistów (oraz quasi homoseksualistów) przejawiają również
funkcjonariusze SW – zwłaszcza niskiego i średniego szczebla (A. H. Buss & M. Perry, 1992,
s. 452–459).
Słowo „cwel” w powszechnym, więziennym znaczeniu jest określeniem człowieka, który miał
homoseksualne kontakty o charakterze biernym przed lub podczas odbywania kary, lub niekiedy
czynnym – jeżeli nie stosował się do zasad podkultury więziennej. Przyporządkowanie do tej grupy
skazanych jest niezależne od tego, czy ktoś jest prawdziwym homoseksualistą, czy też padł ofiarą
gwałtu, wymuszenia, szantażu. Jednak, mimo tak zwięzłej definicji tego terminu, do grona „cweli”
zaliczani są również niektórzy więźniowie, nie spełniający podanych powyżej kryteriów.
Co więcej, obecnie liczebnie znacznie przeważają „typowych”, zgodnych z charakterystyką
przedstawicieli tej grupy (S. E. Chance, R. T. Brown, J. M. Dabbs Jr., R. Casey, 2000, s. 437–445).
„Poszkodowany” (ten termin stosuje na ogół administracja więzienna, przenosząc go również
na grupę homoseksualistów i ofiary gwałtów; odwrotnie niż „cwel” wśród osadzonych) – to również
„cwel”, jednak w tym przypadku różnica polega na tym, iż taki więzień nie miał nigdy kontaktu
homoseksualnego (biernego), nie padł ofiarą gwałtu. „Poszkodowanym” można zostać w różnych
sytuacjach. Przedstawię poniżej kilka przykładów:
1. Podczas wspólnej, zbiorowej kąpieli w łaźni skazany niechcący dotknie penisa innego więźnia.
To wystarczy, aby utracić wszelkie prawa w subkulturze i zostać zdegradowanym do najniższej
kategorii. W praktyce obaj więźniowie „nie zauważają” tego zdarzenia. O taką sytuację jest
łatwo, ponieważ w łaźni często jest ciasno. Na przykład w zakładzie karnym Poltulice
jednorazowo wprowadza się do budynku łaźni około 50 osób, zaś samo pomieszczenie
z natryskiem ma około 20–25 czynnych pryszniców. Jednak, głównie wśród małoletnich
skazanych, określanych gwarowo mianem „skakańców”, zdarzenie tego typu jest podstawą
do rzeczywistego „przecwelenia”, niekiedy również gwałtu, okradzenia, pobicia.
2. Dotknięcie wewnętrznej strony muszli klozetowej gołą ręką lub inną częścią ciała, kontakt
ze szczotką do wc, czyli tzw. berłem bez ochrony – w postaci np. torebki foliowej – lub np.
uderzenie kogoś takim sprzętem (z kilkoma określonymi wyjątkami sytuacyjnymi) również
skutkuje degradacją społeczną w warunkach subkultury.
3. Kontakt z moczem, kałem lub spermą innego więźnia. Niekiedy zdarza się – byłem kilkakrotnie
świadkiem takiego zdarzenia – że skazany zostaje publicznie oblany moczem ze strzykawki
lub jakiegoś naczynia. Ma to na celu bezwarunkowe i nieodwracalne przyporządkowanie
go do najniższej grupy wewnątrz więziennej społeczności – podobnie jak uderzenie szczotką
do wc, przytknięcie dowolną częścią ciała do penisa, czy choćby uderzenie w twarz dłonią
trzymaną wcześniej w rozporku. Ofiarami padają najczęściej skazani współpracujący
z administracją zakładu (donosiciele), wspólnicy w przestępstwie wskazujący policji osobę
współsprawcy, sprawcy niektórych – nietolerowanych wśród więźniów – przestępstw, takich
jak zabójstwo nieletniego, pedofilia, gwałt ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwem
ofiary. Przykładem niech będzie sytuacja sprawców morderstwa Ani wyrzuconej z pociągu
przez dwóch bandytów. Po przybyciu do aresztu śledczego w Łowiczu, jeszcze przed
osadzeniem w pawilonie mieszkalnym, spotkali się z wrogimi reakcjami skazanych,
obelżywymi wyzwiskami wykrzykiwanymi przez okna, natychmiastową degradacją społeczną
i koniecznością ich ścisłej izolacji od pozostałych z uwagi na ich bezpieczeństwo.

36

Andrzej Bałandynowicz

Wykonywanie niektórych zawodów przed aresztowaniem niekiedy predestynuje do grupy
„cweli” bądź do grona więźniów izolowanych od reszty skazanych. W ostatnim przypadku mówimy
o tzw. ochronkach lub w nomenklaturze administracji więziennej – są to skazani chronieni.
Nie zawsze jest regułą, że dany „zły” zawód obligatoryjnie kwalifikuje do najgorszych grup
lub wyklucza (zmusza do ochrony przed innymi więźniami) danego człowieka ze zwykłego procesu
odbywania kary. Zawody policjanta, detektywa, ochroniarza, kuratora, sędziego czy prokuratora oraz
funkcjonariusza SW wrogo nastawiają społeczność więzienną do takiego osadzonego.
Oczywiście sam zawód nie musi kończyć się izolacją bądź „przecweleniem”, choć na ogół tak właśnie
jest. Wyjątki to np.: policjanci współpracujący bądź należący do grupy przestępczych. Nie oznacza to,
że mają albo mogą mieć równe prawa, jakie przysługują członkom subkultur bądź zwyczajnym
więźniom – na ogół można obserwować społeczną separację od reszty, i o ile stasują się do ogólnie
obowiązujących zasad – nie są poddawani szykanom. Skazani niechętnie nawiązują z tymi ludźmi
bliższe, serdeczne kontakty. Relacje interpersonalne nacechowane są nieufnością i raczej nie dochodzi
do nawiązania z nimi przyjaźni. Również rzadko dopuszczani są do grup wspólnoty majątkowej, które
są dość powszechne w polskich więzieniach (B. K. Cobb, B. D. Cairns, M. S. Miles, R. B. Cairns,
1995, s. 381–388).
Rozpatrując kwestię zachowań seksualnych w warunkach izolacji więziennej, należy wykazać
bardzo częsty związek z zachowaniami agresywnymi i częściowym, a nawet skrajnym
uprzedmiotowieniem biernego uczestnika. Często agresja wobec danego skazanego przeradza się
w zachowanie quasi lub stricte seksualne. Nie zawsze powodem jest pragnienie osiągnięcia
przyjemności albo próba zaspokojenia popędu płciowego. Motorem takiego działania często jest chęć
całkowitego upodlenia ofiary, spowodowania jak największej krzywdy – a takie działanie jest
nadzwyczaj skuteczne w mikroświecie penitencjarnej rzeczywistości. Pobicie, nawet bardzo ciężkie
jest urazem przejściowym – rany zgoją się, ból przeminie, czasem zostaną jedynie blizny po razach
zadanych ostrym narzędziem, ale nic więcej. Nawet wrogi stosunek otoczenia wcześniej czy później
złagodnieje i stosunki interpersonalne (rotacja więźniów, osłabienie negatywnych emocji) dadzą
opisać się jako mieszczące się w normie (N. R. Crick, J. K. Grotpeter, 1995, s. 710–722).
Sytuacja ma się zgoła inaczej, jeżeli ofiara została wykorzystana seksualnie. Już na zawsze
w warunkach więziennej izolacji taki człowiek pozostanie napiętnowany i sprowadzony do roli
pariasa. Doświadczenie nieustannego upokorzenia na skutek zasad panujących w więzieniu dotyczy
głównie sytuacji, kiedy odbywa karę w celi mieszkalnej wraz ze skazanymi, którzy nie są „cwelami”,
a zwłaszcza należą do dowolnej subkultury. Nie może jeść przy stole (posiłki konsumuje na taborecie
bądź w kąciku sanitarnym), jest niemal nietykalny – i nie ma prawa dotykać żywności innych
skazanych, podobnie papierosów i w ogóle ich rzeczy. Podczas wydawania posiłków korytarzowi nie
mogą dotykać chochlą, szczypcami czy innymi przedmiotami służących do dystrybucji żywności
talerzy „cweli”. Posiłek jest jak najczęściej „rzucany” z góry.
Na ogół nie mogą liczyć na wsparcie ze strony innych skazanych – mam tu na myśli pożyczkę
(np. papierosów), wymianę towarową (np. tytoń na kawę, pieniądze bądź karty telefoniczne – dowolna
konfiguracja). Nikt też nie stanie w ich obronie, jeżeli padają ofiarą przemocy więźniów, a także
funkcjonariuszy.
W mentalności więźniów „cwele” to godne pogardy indywidua. Nawiązywanie z nimi
kontaktów jest bardzo negatywnie odbierane przez środowisko inkryminowanych. Stanowią też łatwą
ofiarę (z nielicznymi wyjątkami), na której można werbalnie bądź fizycznie wyładować swój gniew
i złość – czyli emocje, których nie brak w świecie otoczonym murami. Często ma to charakter
źle pojętej higieny psychicznej (T. L. Dietz, J. L. Jasinski, 2003, s. 81–99).
Do działań z udziałem przemocy skłonni są w większym stopniu młodociani lub w ogóle
młodzi skazani niż starsi mężczyźni. Młodociani również mieli większe skłonności do prześladowania
i szykanowania swoich ofiar (lub osób z grupy „cweli”) niż pozostali więźniowie. Również w tej
grupie skazanych panował największy wewnętrzny rygor i wymóg ścisłego, wręcz literalnego
stosowania się do zasad obowiązujących daną subkulturę. Jeśli ktoś złamał daną zasadę lub nagiął,
niezależnie od stopnia jej ważności (w subkulturze nie ma hierarchii ważności zasad – wszystkie są
tak samo ważne, a zatem nieprzekraczalne), kara będzie niewspółmiernie wysoka (wykluczenie,
gwałt i ciężkie pobicie, niekiedy śmierć) niż wśród starszych, dojrzałych członków tej samej
subkultury.
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Mając już skąpy rys grupy cweli – poszkodowanych oraz więźniów izolowanych od innych
(tylko brak kontaktu z innymi chroni ich od pobicia, gwałtu, „przecwelenia” lub „skrzywdzenia”,
a nawet zabójstwa) – oraz specyfiki nie tak licznych – jak na ogół się wydaje – zachowań
seksualnych, możemy pokusić się o ich ogólną analizę, mając na względzie wpływ polityki
penitencjarnej oraz warunki odbycia kary, a także przemiany społeczne (B. I. Fagot, M. D. Leinbach,
1995, s. 513–514).
1 stycznia 1970 roku weszły w życie nowe rozwiązania prawne. Epoka zniewolenia, a potem
lata 80 już w nieco mniejszym stopniu – charakteryzowały się pogardą wobec elementarnych praw
człowieka, jakie nagminnie łamano w warunkach odbywania kary. Brak zainteresowania ze strony
funkcjonariuszy SW losem pojedynczych osadzonych, jawne i skrywane bezprawie oraz urągające
człowieczeństwu warunki socjalno-bytowe podczas odbywania kary miały wpływ na stosunki
wewnętrzne, stopień demoralizacji, zachowania agresywne i rodzaj występujących zachowań
seksualnych. System penitencjarny w tamtych latach sprzyjał występowaniu zjawisk patologicznych.
Brak dbałości o odpowiednie osadzanie skazanych, ich niekiedy konieczną, acz zupełnie lekceważoną
izolację od pozostałych więźniów musiały doprowadzać do nasilania się przestępstw w postaci
gwałtów i wymuszenia określonych czynności seksualnych. Występowało również zjawisko
homoseksualnej prostytucji. Więźniowie, którzy znaleźli się w grupie „cweli”, nie byli w ogóle
zabezpieczeni przed wiktymizacją ze strony pozostałych osadzonych; odbywali karę w taki sposób jak
pozostali skazani - razem osadzono ich w przeludnionych, wieloosobowych celach (nierzadko
w jednym pomieszczeniu umieszczono po 40 ludzi), kierowano na te same stanowiska pracy oraz
organizowano wspólne dla wszystkich grupowe zajęcia, np. kulturalno-oświatowe, sportowe. Jedyną
ochroną przed społecznością więzienną cieszyli się byli funkcjonariusze organów państwa –
zwłaszcza organów ścigania, sądownictwa oraz organów wykonawczych. Kierowano ich
do specjalnych jednostek, gdzie odbywali karę, lub osadzano w oddzielnych celach, gdzie pozostali
nie mieli dostępu. Praca, przebywanie poza pomieszczeniem mieszkalnym – takie jak spacery, kąpiele
w łaźni były ściśle nadzorowane przez asystujących funkcjonariuszy. W tamtych czasach tego typu
osadzonym groziła nawet śmierć – a to z uwagi na dawną przynależność do znienawidzonego aparatu
ucisku (R. Fivush, M. A. Brotman, J. P. Buckner, S. H. Goodman, 2000, s. 233).
Pozostali więźniowie wykorzystywani seksualnie lub w inny sposób narażeni na działanie
z użyciem przemocy nie mogli liczyć na ochronę funkcjonariuszy. Skarga na innego więźnia była
traktowana przez osadzonych jako „kapowanie” („sprzedawanie”, „walenie z dupy”,
bycie konfidentem) i spotykała się z ostrą reakcją pozostałych – najczęściej ofiary były mocno bite,
cięte ostrzami, niekiedy dochodziło do zabójstw w wyniku samosądów lub dopuszczano
„winowajców” na skraj psychicznej odporności aż do samobójstwa włącznie. W takich warunkach
zachowania stricte seksualne lub mające taki charakter były na porządku dziennym. Osobom biernie
uprawiającym seks – niezależnie od ich woli – nadawano żeńskie imiona, np. Ewka, Zuzanna.
Często wykorzystywanie lub zmuszanie do przyjmowania określonych postaw seksualnych miało
charakter zbiorowy – np. tuż po wygaszeniu światła „cwel” musiał oralnie zaspokoić kilku skazanych
(P. W. Garner, S. Robertson, G. Smith, 1997, s. 675–692).
W tamtym czasie można było niekiedy spotkać również specyficzne więzi pomiędzy
„cwelem” a innym skazanym – na ogół w przedstawionych przeze mnie przykładach chodziło
o „opiekuna” cieszącego się więziennym autorytetem. Tworzyli oni swoistą parę, w której role
i postawy seksualne były stałe i podlegały ścisłym regułom – zachowania seksualne nie mogły stać się
przyczynkiem do degradacji w więziennej społeczności czynnego partnera homoseksualnego.
Więzień współżył tylko z jednym partnerem i był traktowany jako „żona” bądź własność.
Czynny partner najczęściej chronił go przed innymi skazanymi, często dzielił się z nim pożywieniem,
paczką żywnościową bądź tytoniem czy herbatą (jednostronnie, zasady zabraniają bowiem
przyjmować produkty spożywcze lub papierosy od „cwela”). Związki takie występowały jednak
stosunkowo rzadko w odniesieniu do liczby skazanych homoseksualistów biernych.
Najczęściej dotyczyły osadzonych z długoterminowymi wyrokami. Niekiedy dochodziło do nagięcia
zwykle bardzo sztywnych i sprecyzowanych zasad. Na przykład zasada spożywania posiłków tylko
w gronie ludzi z danej subkultury. „Para” niekiedy jadała razem przy jednym stole, co w normalnych
warunkach było niedopuszczalne i kwalifikowało do natychmiastowej degradacji w społeczeństwie
ludzi inkryminowanych (J. A. Hubbard, 2001, s. 1426–1439).
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Często zdarzało się, że „cwel” dostosowywał się do wyznaczonej mu roli i przestrzegał
ograniczeń, jakie na niego spadały z racji jego najniższej pozycji społecznej, przy czym nie był
szkodliwy dla innych więźniów – nie donosił, nie kradł, poprawnie się zachowywał. Dzięki temu
unikał przemocy fizycznej ze strony najbliższego otoczenia oraz nie poddawano go dodatkowym
szykanom. Zdarzało się, że za usługi seksualne był wynagradzany papierosami, herbatą lub w inny
sposób. Nieraz spotkałem się z opinią innych skazanych, z której wynikało, że wyżej cenią sobie
„nieszkodliwego” „cwela” niż inną „uciążliwą kurwę lub kapusia”. Takie słowa padały z ust
recydywistów pamiętających warunki w więzieniach w latach 70. i 80. ubiegłego wieku (G. D. Levy,
M. G. Tylor, S. A. Gelman, 1995, s. 515–531).
Oczywiście w tamtych czasach również dochodziło do gwałtów. Ofiarami padali
współpracujący z administracją więzienną, milicją i innymi organami ścigania, sprawcy
nieakceptowanych przez środowisko więzienne przestępstw, byli członkowie subkultury więziennej,
którzy w rażący sposób złamali zasady danej grupy, członkowie innej nieformalnej struktury –
zazwyczaj wrogiej wobec sprawców. Nierzadko ofiarami agresywnych bądź seksualnych zachowań
padali więźniowie „z przypadku”, o słabej niż inni skazani psychice. W tym momencie należy
podkreślić fakt, że członkowie wiodącej subkultury, „grypsujący”, nie dopuszczali się aktu
„przecwelenia” innych osadzonych. Była to jedna z zasad. Dziś należy już jedynie do reliktów
przeszłości i wielokrotnie byłem świadkiem jej łamania. Należy podkreślić, że „przecwelenie” było –
i jest nadal – działaniem jednorazowym. Skazany posiadający już status „cwela” również padał ofiarą
„grypsujących” (A. Maras, M. Laucht, D. Gerdes, C. Wilhelm, S. Lewicka, D. Haack, L. Malisova,
M. H. Schmidt, 2003, s. 932–940).
Gwałt, a właściwie jego skutek, może stanowić swoiste zabezpieczenie sprawców przed karą
za złamanie pewnych zasad określających stosunki interpersonalne w danej grupie. Przykładem niech
będzie zasada równości, braterstwa i wzajemnej pomocy wśród „grypsujących”, zasada wzajemnego
szacunku i poważania oraz kilka innych określających międzyludzkie stosunki wewnątrz
tej społeczności. Złamanie zasady powoduje na ogół stygmatyzację i w wielu przypadkach
wykluczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dosyć zamożny więzień trafia do celi, w której
odbywają karę biedni, acz operatywni w złym znaczeniu tego słowa skazani. Taki stan rzeczy sprawia,
że może stać się ofiarą przestępstwa (S. K. Murnen, C. Wright, G. Kaluzny, 2002, s. 359-376).
Czynnikami ryzyka stania się ofiarą zachowań seksualnych ze strony więźniów są m.in. fakty,
iż:
1. nowy pochodzi z innego miasta niż pozostali,
2. nie zna nikogo cieszącego się szacunkiem w danym zakładzie karnym (nie zdążył nikogo poznać),
3. nie może liczyć na wsparcie kogoś z groźnej grupy przestępczej i pozostającego na wolności,
4. nie przewyższa fizycznie w sposób znaczny pozostałych skazanych,
5. nie finansuje wcale lub w niewystarczający sposób potrzeb współosadzonych z celi, np. sam nie
pali i nie kupuje papierosów, by się nimi dzielić,
6. nie dołącza się do wspólnoty majątkowej w celi (występują zbiorowo – wszyscy mieszkańcy
razem lub grupowo; skazani dobierają się nielicznie, w kilkuosobowe grupki, albo każdy
indywidualnie),
7. różny poziom intelektualno-kulturowy albo częściowa alienacja,
8. skłonności do zażywania narkotyków przy braku bądź przy niewystarczających środkach na ich
zakup,
9. długi współosadzonych wobec innych skazanych (jeżeli nie są w stanie terminowo uregulować –
ryzyko stania się ofiarą zdecydowanie rośnie),
10. inne czynniki (pochodzenia z „wrogiego” miasta, kibicowanie innej drużynie sportowej).
Więźniowie mogą – i zdarzało się to wielokrotnie – chcieć okraść nowo przybyłego.
W wypadku, kiedy tak by zrobili, istnieje ryzyko, że ofiara zwróciłaby się do grupy i zażądała ochrony
oraz zwrotu swojej własności; wiąże się z tym również kara dla sprawców za złamanie zasad –
najczęściej wykluczenia za taki rodzaj czynu. Więźniowie pragnący zagarnąć mienie ofiary
(papierosy, używki, zegarek, biżuteria, pieniądze, sprzęt AV, ubrania) starają się w takiej sytuacji nie
dopuścić, aby ofiara miała możliwość poszukania ochrony w grupie. Skuteczną metodą jest gwałt,
ponieważ nieodwracalnie deprecjonuje ofiarę nie tylko wobec danej grupy czy subkultury, ale wobec
wszystkich więźniów. Ewentualne tłumaczenie się wobec ludzi z subkultury jest potem proste:
kradzież nie była przyczyną, lecz skutkiem. Wymyśliwszy jakiś pretekst (osadzeni z tej celi zmówią
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się, że ofiara złamała jakąś zasadę albo zachowała się karygodnie). Na przykład dwóch czy trzech
skazanych „widziało”, jak ofiara sięgnęła gołą dłonią do muszli klozetowej, chcąc wyjąć z niej
upuszczony przypadkiem zegarek. Słowu większości wszyscy obowiązani są wierzyć (chyba że znajdą
się niepodważalne dowody przeciwko). Ofiara zostaje wykluczona z grupy za nieistniejące
zachowania, a potem gwałcona i okradziona. Takie przedstawienie wydarzeń nie może być
penalizowane przez pozostałych członków subkultury. W tym przypadku okradziono kogoś, kto już
do niej nie należał (D. B. O’Connor, J. Archer, W. M. Hair, F. C. W. Wu, 2002, s. 557–566).
6. Przemiany w systemie penitencjarnym zaburzające zasadę egalitaryzmu
Opisywane powyżej zjawisko zostało zapoczątkowane w połowie lat 90., w miarę upływu
czasu nasilało się i nadal jest pogłębiane w polskich więzieniach. Wynika ono także z coraz większego
rozwarstwiania społeczeństwa jako takiego – również pod względem finansowym. W poprzednim
ustroju jednostki penitencjarne ujednoliciły swoich pensjonariuszy niemal w każdej dziedzinie –
wszyscy posiadali porównywalne zasoby materialne, a więc ich status był równy. Obowiązek pracy –
wraz z jej dostępnością – pozwalał na zakup kilkunastu paczek papierosów w miesiącu, kilku puszek
taniej żywności i skromnych artykułów higieny osobistej. Za luksus uchodziła herbata – mocny napar
był swoistym substytutem alkoholu. Więźniowie nie posiadali własnych ubrań, biżuterii i cennych
przedmiotów oraz – w odróżnieniu od obecnej rzeczywistości – np. drogich, ekskluzywnych
kosmetyków. Nie występowało również zjawisko narkomanii, a totalitarny charakter zakładów
karnych i często brutalne traktowanie skazanych przez funkcjonariuszy SW jednoczyły jednostki
w obrębie grupy, a także ponad nimi we wspólnej walce ze znienawidzonym systemem więziennym.
Zasady wyznaczone przez samych więźniów były niezwykle istotnym elementem życia wewnątrz
murów, stąd większość naturalnie przyswajała je, uznawała za słuszne i własne.
Ponadto, aczkolwiek rzadziej niż współcześnie, dokonywano gwałtów na współosadzonych
i tylko dla chęci zaspokojenia libido lub, co gorsze, z nudów. Obecnie skazani przebywają w ciasnej,
przepełnionej celi przez 23 godziny na dobę – nie pracują jak dawniej, zaś brak środków finansowych,
przepełnienie więzień i niechęć administracji do organizowania szeroko dostępnych zajęć kulturowooświatowych (względy bezpieczeństwa i konieczność wprowadzenia dodatkowej ochrony –
przydzielenie funkcjonariuszy, obawa o ewentualne skutki niepożądanych wydarzeń podczas imprezy
i ich konsekwencje personalne oraz mentalność biurokraty: niechęć do wynajdowania sobie
dodatkowej pracy) sprawiają, że skazani angażują się częściej w działanie, które niwelują panujący
za kratami marazm.
Bez wątpienia polityka osadzania, nadzoru i zaangażowanie administracji w sprawy bytowe
więźniów mają kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa osadzonych, jak również poziomu
przestrzegania prawa przez więźniów (i personel zakładów karnych). Należy z całą mocą podkreślić,
że w warunkach izolacji penitencjarnej – głównie w męskich placówkach – zachowania więźniów
(grupowe i indywidualne) nacechowane są przemocą lub co najmniej przedmiotowością w odniesieniu
do interpersonalnych zachowań seksualnych wewnątrz spolaryzowanej społeczności skazanych.
Polityka osadzania w więzieniach i aresztach inkryminowanych osób, stosunek służby
więziennej do przejawów łamania prawa oraz interakcje na przypadki niezgodnego z regulaminem
postępowania mają zasadniczy wpływ na zachowania seksualne więźniów. Umieszczanie w celach
mieszkalnych ludzi z różnych grup subkulturowych bądź osadzanie skazanych nie biorących żadnego
udziału w tzw. drugim życiu (termin stosowany przez administrację będący odpowiednikiem
uczestnictwa w nieformalnej grupie) narażają więźniów, zwłaszcza tych ostatnich na szykany,
prowokują sytuacje stawiające ich w roli ofiary oraz narażają na zachowania seksualne wbrew ich
woli. Przepis o zasiedlaniu cel „grypsujących” wraz z tymi, którzy nie przynależą do nieformalnych
grup, został wprowadzony decyzją CZSW w 2003 roku. Zarządzenie miało na celu – według
oficjalnego oświadczenia – sprzyjać redukcji lub osłabieniu subkultury (jej negatywnymi cechami jest
charakter przestępczy, wybitnie antyspołeczny, z zasady przeciwny resocjalizacji). Pomysł – jeśli
wierzyć w szczerość intencji – z góry skazany był na niepowodzenie, bowiem w ten sposób można
osiągnąć jedynie wprost przeciwny efekt; skutki takich decyzji można obecnie obserwować
(N. K. Sandnabba, C. Ahlberg, 1999, s. 249–250).
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Na początku lat 90. nastąpiły zmiany w systemie penitencjarnym. Reformy więziennictwa
i wymiaru sprawiedliwości zmieniły dotychczasowy, niewolniczo-eksploatacyjny charakter zakładów
karnych na bardziej humanitarny. Rozpoczęty proces miał znaczny wpływ na liczbę i wagę
przestępstw popełnianych za murami: spadła liczba nie tylko gwałtów i wymuszeń zachowań
seksualnych, ale również słabło zjawisko przemocy jako takiej. Coraz częściej pierwszy raz karani nie
wstępowali w szeregi nieformalnych grup. Również dotychczasowi członkowie tychże
albo zmniejszali stopień swojego zaangażowania w działalność nieformalnej organizacji więziennej,
albo wręcz z niej występowali. Powszechna dostępność najwyższych nagród (przepustek i widzeń
poza teren zakładu karnego) oraz możliwość przedterminowego warunkowego zwolnienia z reszty
kary sprawiały, że osadzeni starali się nie podejmować działań mogących utrudnić im bądź zblokować
korzystanie z ulg i instytucji wcześniejszych zwolnień. Odseparowanie więźniów należących do grup
nieformalnych od reszty skazanych oraz ścisła izolacja osadzonych określanych mianem
„pokrzywdzonych” od więziennej społeczności znacznie zredukowały liczbę przestępstw na tle
seksualnym (B. Silverstein, E. Blumenthal, 1997, s. 709–725).
Postępowe zapisy w kkw są jedynie pustymi i nie mającymi odzwierciedlenia w praktyce
przepisami. Co więcej, w ostatnich latach decyzje CZSW sprzyjają wzrostowi zachowań bezprawnych
i umożliwiają popełnianie przestępstw, zamiast dążyć do ich wyeliminowania. Próby pozornego
przeciwdziałania patologii i dalszej degradacji społecznej są jedynie działaniem pozorowanym,
w praktyce nieskutecznym i niedostosowanym do specyfiki zakładów penitencjarnych.
Czynnikami wpływającymi na wzrost przestępczości wewnątrz zakładów karnych, w tym
również zachowań seksualnych mających cechy przymusu lub nawet skutkujących brutalnymi
gwałtami, są:
1. Narastające trudności w uzyskaniu przepustek:
a) stopniowe przesunięcie terminu otrzymania pierwszej przepustki. Obecnie w praktyce można
uzyskać taką nagrodę po nabyciu praw do warunkowego zwolnienia, a nawet później (o ile
sprawowanie skazanego nie budzi większych zastrzeżeń). Niektóre zakłady karne nie stosują
tego typu nagród lub są one udzielane sporadycznie,
b) niechęć do udzielania tej formy nagród z uwagi na personalną odpowiedzialność służbową
w sytuacji, kiedy więzień zawiódł zaufanie przełożonych (nadużył alkoholu, spóźnienie,
nie powrócił lub popełnił przestępstwo podczas przepustki),
c) brak uczestnictwa w subkulturze więziennej nie promuje postawy przyjmowanej przez
więźnia i nie ma wpływu na udzielenie tej formy nagradzania.
2. Narastające trudności, a nawet brak możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszego
zwolnienia:
a) przesunięcie możliwości uzyskania warunkowego zwolnienia, a nawet w niektórych regionach
kraju czy też w pojedynczych zakładach karnych odejście w praktyce od tej sytuacji,
b) nawet idealne postępowanie skazanego i stosowanie się do regulaminu (m.in. niewstępowanie
w struktury nieformalne), nagrody regulaminowe nie są czynnikami, które znacząco wpływają
na skrócenie kary.
3. Przeludnienie w zakładach karnych powoduje wzrost agresji:
a) ciasnota w celach mieszkalnych (niekiedy poniżej 3 m2 na osadzonego – wliczając w metraż
kącik sanitarny i powierzchnię zajmowaną przez łóżka),
b) zmuszanie części więźniów do spania na podłodze na materacach,
c) obniżanie środków przypadających na wyżywienie – co skutkuje gorszą jakością posiłków
i wartością odżywczą - przy jednoczesnym ograniczeniu paczek żywnościowych do 5 kg
raz na kwartał oraz wprowadzenie bądź znaczne ograniczenie możliwości zakupu żywności
i artykułów tytoniowych podczas widzeń. Wielu osadzonych cierpi na niedostatek pożywienia
– niektórzy cierpią głód.
4. Brak zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych oraz skąpa oferta czytelnicza:
a) niedostateczne zagospodarowanie wolnego czasu skutkuje poczuciem marazmu i nudy,
który zaczyna mocno doskwierać. Naturalna aktywność więźnia kieruje się ku sprawom
grupy, a energię wyładowuje w postaci postaw agresywnych lub seksualnych – nierzadko przy
użyciu przemocy wobec współosadzonych,
b) brak możliwości zaangażowania się w działania prospołeczne i integracyjne,

Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania pozycji …

41

c) brak nowych książek w bibliotece począwszy od roku 1993. Od tego roku zaniechano
finansowania zakupów, zaś w latach 1989-93 znaczne ograniczenie nakładów na ten cel,
d) brak promowania postawy angażowania się w działalność kulturowo-oświatową,
np. za wygranie comiesięcznego quizu opracowanego pisemnie przez wychowawcę
pawilonowego skazany otrzymuje pochwałę pisemną, która nie ma żadnego wymiernego
znaczenia.
5. Brak pracy, bieda panująca w zakładach karnych, skandalicznie niskie wynagrodzenie za pracę
(sprowadzenie do roli niewolniczej pracy):
a) brak środków na zaspokojenie minimum potrzeb bytowych – często brak pieniędzy na środki
higieny, dodatkowe jedzenie, znaczki pocztowe czy wyroby tytoniowe. Powoduje
to rozwarstwienie i podział oparty na zamożności, a to powoduje konflikty i prowadzi często
do agresji, wymuszeń bądź promuje tworzenie się gangów. Niekiedy wręcz zmusza skazanych
bez środków do działań przestępczych, takich jak: uczestnictwo w handlu narkotykami
i sterydami, wymuszenia i ściąganie haraczy z innych skazanych, okradanie współosadzonych
oraz inne nietypowe działania, np. wyłudzanie pomocy od kobiet, czasami taki skazany
utrzymuje kontakt z kilkoma naraz. Niekiedy zdarza się, że więźniowie prostytuują się lub
wykonują inne poniżające czynności w zamian za papierosy i żywność lub „dobra” mające
wartość w więzieniu,
b) bardzo zły system finansowy, który de facto działa na niekorzyść skazanego (intencją
parlamentarzystów było odwrotne zamierzenie). Jest bardzo sztywny, bowiem przepisy
prawne nie pozwalają na jakiekolwiek odstępstwa. Dotyczy to kwestii wynagrodzenia
za pracę oraz wykorzystywania środków finansowych przekazanych przez rodzinę.
W 2003 roku Senat RP wprowadził poprawkę, na podstawie której skazani mogą otrzymywać
połowę minimalnej stawki za pracę. W chwili obecnej to około 2,30 zł na godzinę.
W założeniu przepis ten miał zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania skazanych. Skutkiem wejścia
w życie tego przepisu było jednak jedynie to, iż więźniowie pracujący w gospodarstwie
przyzakładowym (kuchnia, pralnia, magazyn i warsztaty) automatycznie utracili połowę swoich
skromnych zarobków.
7. Uwagi do projektu ustawy z dnia 19 lutego 2010 roku o Służbie Więziennej
(druk senacki nr 795)
Opiniowana ustawa o Służbie Więziennej powstaje w specyficznym czasie,
który charakteryzuje się z jednej strony kilkoma spektakularnymi samobójstwami więźniów
zamieszanych w nagłaśniane przez media śledztwa i procesy sądowe, z drugiej zaś kolejnymi
dymisjami ministrów sprawiedliwości i szefów więziennictwa. Powstająca więc atmosfera społeczna
wokół instytucji penitencjarnych wpisuje się w szerszy klimat społecznych oczekiwań wobec
polityków dotyczących szybkiego „załatwienia sprawy” przestępczości i przestępców. Klimat ten jest
skutecznie emocjonalnie podgrzewany przez różnorodne media, manipulujące informacjami na ten
temat i będące wyrazicielem poglądu, iż aparat państwowy stosuje zbyt liberalne i pobłażliwe metody
prawne i penitencjarne wobec „zwyrodnialców” i „łobuzów”. W ten oto sposób przeciętny obywatel
naszego państwa, nie posiadając praktycznie żadnej specjalistycznej wiedzy (podobnie jak większość
dziennikarzy), nabiera przekonania, że żyje w kraju przesiąkniętym patologiami, a na dodatek aparat
państwowy jest wobec tego faktu bezradny. Tego typu postawy sprzyjają reakcjom odwetowym
polegającym na społecznych oczekiwaniach zaostrzania kar i dyscypliny izolacyjnej
oraz przeanalizowania wszelkich odstępstw od normy. Sądzę, że nie pozostaje to bez wpływu
na „klimat legislacyjny” oraz merytoryczną treść proponowanych regulacji, również w opiniowanej
ustawie.
Niezależnie od naszego wewnętrznego przekonania, wiezienia są instytucjami społecznymi,
za które jesteśmy wszyscy w różnym stopniu odpowiedzialni. Więźniowie nie są, jak to uważano
w XIX wieku, niewolnikami państwa, dlatego też jednym z zasadniczych zagadnień jest problem
stopnia izolacji osoby uwięzionej od społeczeństwa (K. Bass).
Izolacja objawia się w dwóch formach: a) zewnętrznej i b) wewnętrznej, zaś każda z tych
form ma charakter materialny i społeczny.

42

Andrzej Bałandynowicz

Materialna izolacja zewnętrzna - jej wyrazem są mury, wieżyczki z uzbrojonymi strażnikami,
podwójne stalowe bramy, psy służbowe. Nie są to zabezpieczenia służące przed ucieczką jedynie
sprawców najbardziej poważnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W ten sposób izoluje się
większość osób, w tym także sprawców drobnych przestępstw pospolitych skazanych w warunkach
recydywy.
Społeczna izolacja zewnętrzna polega na tym, iż więzienie jest zamknięte na wszystkie
wpływy społeczeństwa i jego organizacji. Otwarte jest jedynie na wpływy centrum decyzyjnego.
Tak szczelne wyjęcie jakiejkolwiek instytucji z organizmu społecznego degeneruje tych, którzy
izolują, tych, którzy są izolowani oraz instytucję jako taką. Dowodów na prawdziwość tej tezy
dostarczają wydarzenia w więziennictwie polskim w latach 1980–81.
Szczelna izolacja materialna wsparta szczelną izolacją społeczną świata izolowanego
od społeczeństwa warunkuje pełną totalizację życia izolowanych i izolujących.
Świadczy o tym proces totalizacji izolujących:
a) treść kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej z 1997 r. wymuszającej coraz dalej
idącą dyspozycyjność funkcjonariuszy, i tak już zorganizowanych w formację paramilitarną,
b) napięcia wewnątrz tej służby,
c) powoduje blokadę w naborze kadr kwalifikowanych (szczególnie wśród lekarzy i psychologów),
d) duża fluktuacja etatowych pracowników służby więziennej,
e) bardzo silne poczucie izolacji społecznej,
f) duże nasilenie niebezpiecznych w tym zawodzie zachowań dewiacyjnych (np. alkoholizmu),
g) niżsi funkcjonariusze mający najwięcej kontaktu z izolowanymi i najwięcej faktycznej władzy nad
nimi to głównie synowie chłopscy, zaś izolowani – to głównie synowie robotników z wielkich
i średnich miast. Rodzi to naturalny konflikt kultur wzmacniający wzajemne uprzedzenia i agresję,
wynikającą z drastycznie różnego położenia prawnego i faktycznego.
Totalizacja po stronie izolowanych nazywana jest pryzonizacją. Przybiera ona:
a) z jednej strony postać wrogich personelowi grup nieformalnych,
b) z drugiej zaś formuje wśród skazanych typ tzw. dobrego więźnia, zwłaszcza wśród recydywistów,
dla których więzienie staje się domem, w którym spędzają ponad połowę swojego dorosłego życia
(Szelhaus),
c) oba te zjawiska wewnątrz społeczności izolowanych wzmagają antagonizmy między nimi
oraz między nimi a personelem. Agresja wówczas staje się w tym środowisku naturalnym
składnikiem.
Przeciwdziałając ww. procesom, należy doprowadzić do społecznej deizolacji więzień
poprzez:
a) kontrolowany proces minimalizowania izolacji wewnętrznej oraz
b) integrowania instytucji izolujących z pozawięzienną strukturą społeczną.
Integracja odbywać powinna się przez:
a) uczestnictwo osób niezwiązanych profesjonalnie z więziennictwem w strukturach instytucji
penitencjarnych,
b) wprowadzanie więźniów w istniejące pozapenitencjarne struktury społeczne.
Zasady tej nie realizują społeczne rady penitencjarne złożone z osób przypadkowych,
delegowanych przez niezorientowane na społeczną pracę wśród więźniów organizacje i instytucje.
Rady te poddane są faktycznie pełnej kontroli przez administrację penitencjarną. Zasady tej nie
realizuje też zatrudnianie więźniów w pozawięziennych firmach, gdzie otrzymują najgorsze
stanowiska pracy, przebywają w ścisłym odosobnieniu od innych pracowników i pozostają pod baczną
kontrolą strażników.
Zasada integracyjności powinna być sprzężona ze stopniem zabezpieczenia danego więzienia.
I tak:
 w więzieniach o maksymalnym stopniu zabezpieczenia zagwarantowany powinien być udział
w realizacji pozaochronnych zadań penitencjarnych ze strony społeczników stowarzyszonych
w organizacjach patronackich, głównie w zaspokajaniu socjalnych i kulturalnych potrzeb
więźniów,
 w więzieniach o minimalnym stopniu zabezpieczenia więźniowie winni mieć stworzone
warunki naturalnego udziału w życiu komunalnych instytucji użyteczności publicznej,
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w więzieniach o średnim stopniu zabezpieczenia obie te formy stosowano by równocześnie
z naciskiem na ułatwienie więźniom udziału w życiu społecznym.
c) prócz społeczników w społecznej deizolacji więzień istotną rolę odgrywają profesjonaliści
wbudowani w system więzienny, ale od niego organizacyjnie i funkcjonalnie niezależni.
Dzieje się tak w Anglii i w Walii, gdzie zawodowi kuratorzy sądowi spełniają funkcję
wychowawców,
d) szczególną formą deizolacji społecznej więzień, mającą wartość samą w sobie, jest umożliwienie
skazanym wierzącym udziału w praktykach religijnych oraz w uczestnictwie w organizowanych
dla nich specjalnych zajęciach religijno-moralnych,
e) należy odejść od reglamentacji i cenzury rozmów telefonicznych i korespondencji, a gdy to jest
niezbędne dla zapobieżenia ucieczce, należy poddać cenzurę ścisłej kontroli sędziego
penitencjarnego. O częstotliwości swobodnej rozmowy więźnia z osobą z zewnątrz mogą
decydować tylko techniczne możliwości danego zakładu. Taka jest praktyka przyjmowana coraz
szerzej niemal w całej Europie. W Polsce więźniowie nie wykorzystują przyznanych im limitów
korespondencji, a ich rodziny limitów widzeń (Rzepliński). Stanowi to przekonujący dowód tezy
irracjonalności obecnej polityki w tym zakresie.
Należy wyjść naprzeciw praktycznej w wielu już systemach penitencjarnych instytucji
kilkudziesięciogodzinnych odwiedzin osób najbliższych w oddzielnych architektonicznie
od więzienia pomieszczeniach.
Deizolacja wewnętrzna:
a) eliminowanie irracjonalnych urządzeń ochronnych, gdyż wiele z nich w polskich więzieniach
służy zorganizowanemu systemowi zalegalizowanego terroru stosowanego automatycznie
i przybierającego formę stylu życia,
b) minimalizowanie izolacji wewnętrznej odbywać się powinno nie przez mechaniczne
i przymusowe narzucanie wzorów, ale poprzez powiększanie zakresu samokontroli zachowania
się więźniów wobec innych oraz zachowania się w grupie.
Zewnętrznym wyrazem takiego podejścia w wielu systemach penitencjarnych jest prawo do
tworzenia organów samorządowych oraz tworzenie związków zawodowych.
Warunkiem koniecznym dla zrealizowania tej zasady jest:
a) radykalne zmniejszenie liczby izolowanych. W przeludnionych więzieniach, megawięzieniach,
można tylko przetrzymywać więźniów, i to stosując bardzo twarde metody postępowania,
b) więzienia nie mogą dominować architektonicznie i demograficznie nad miejscową ludnością,
utrzymującą się zresztą w większej części z pracy w wiezieniu lub jego przedsiębiorstwach
(Czarne, Barczewo, Kamińsk, Potulice, Białołęka, Uherce),
c) zmniejszenie liczby więźniów przy utrzymaniu liczby odludnionych więzień pozwoliłoby
przekształcić jednostki penitencjarne o minimalnym stopniu zabezpieczenia w więzienia lokalne
podległe samorządowi terytorialnemu,
d) dostarczanie społeczeństwu pełnej informacji o systemie więziennym i jego celach
oraz stworzenie mechanizmów wpływania przez organizacje patronackie, społeczne komitety
więzienne na kształt polityki penitencjarnej. Źródłem tego prawa jest obowiązek czuwania
człowieka nad swoimi wytworami.
Zmieni to postrzegany przez społeczeństwo wizerunek więźnia, a więziennictwo nie będzie
zmuszane do przekształcania więźnia w obywatela „bez zarzutu”, lecz będzie miał się on zachowywać
w granicach przyjętych dla ludzi określonej kondycji społecznej, co tym samym będzie ułatwiało
proces jego pozawięziennej readaptacji społecznej.
Podzielam pogląd wyrażony w uzasadnieniu ustawy o Służbie Więziennej, że przeobrażenia
społeczno-polityczne dokonujące się w Polsce wymagają określenia na nowo miejsca więziennictwa
(i w ogóle instytucji izolacyjnych) w infrastrukturze polityki wewnętrznej państwa, gruntownej
przebudowy całego systemu penitencjarnego, a więc także zmiany pragmatyki służbowej
funkcjonariuszy więziennictwa. Przemawia za tym również zamiar wprowadzenia znowelizowanego
kodeksu karnego wykonawczego, który stawia sobie ambitny cel dostosowania polityki penitencjarnej
do wymagań wynikających z idei obywatelskiego państwa prawa i zagwarantowania respektu
dla podmiotowości (ludzkich praw) osób pozbawionych wolności.
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Z mniejszym natomiast przekonaniem przyjmuję utrzymaną w alarmistycznym tonie
informację na temat zagrożenia bezpieczeństwa więzień i konwojów, która odwołuje się prędzej
do obiegowych opinii niż wyważonej diagnozy sytuacji. Razi wobec tego niewspółmierność środków
zaradczych – sięgających założeń systemowych – do faktycznych potrzeb, zdarzeń i trudności,
które z równym, jeśli nie lepszym, skutkiem mogą być rozwiązane w drodze zwyczajnych zabiegów
usprawniających, leżących w prawnych, organizacyjnych i technicznych możliwościach administracji
penitencjarnej.
Aczkolwiek prawdą jest, że wysoko zorganizowana, profesjonalna przestępczość grupowa
stwarza niebezpieczeństwo zamachów na konwoje, prób uwalniania więźniów i – przy opieszałości,
zastraszeniu czy przekupstwie strażników – nielegalnego obiegu informacji, przemytu przedmiotów
oraz artykułów, których posiadania zabraniają skazanym przepisy wewnątrzwięzienne, to jednak
nawet najdalej posunięta ostrożność i przewidująca wyobraźnia nie może uzasadniać programowej
preponderacji izolacyjno-ochronnej funkcji więziennictwa. Ustawa o Służbie Więziennej zaś wyraźnie
zmierza w tym kierunku. Jest to opcja bardzo ryzykowna.
Na pewno niekorzystna z punktu widzenia wysiłku zmierzającego do humanizowania
izolacyjnych instytucji karnych, które są szczególnie podatne na zmiany koniunktury politycznej
(deklarowana apolityczność i niezależność ideologiczna jest, dla mnie, li tylko wyrazem werbalnej
akceptacji słusznego skądinąd postulatu), hermetyzację oraz przedkładanie wartości porządku
i dyscypliny nad wartość kreatywnych metod postępowania ze skazanymi.
Orientacja ta jest równie kontrowersyjna z punktu widzenia kryminologicznej charakterystyki
populacji więziennej. Mimo wszystko ciągle w niej dominują przestępcy, których patogeneza wiąże
się z niedostosowaniem społecznym w sensie nadanym tej konstrukcji przez pedagogikę i zamyka się
rachunkiem ich potrzeb resocjalizacyjnych.
Tendencja ta zbiega się wreszcie z faktycznym zanikiem szkolnictwa więziennego,
bezrobociem skazanych, brakiem rozwiniętych, nowoczesnych programów korekcyjnych i absolutnym
zaniedbaniem pomocy postpenitencjarnej. Według wszelkich znanych mi mechanizmów grozi to
bardziej eksponowaniem w procesie wykonawczym represyjnych funkcji kary niż rozprężeniem
rygorów więziennych. Myśl tę wyraził swego czasu M. Czerwiec w krótkiej, podbudowanej wiedzą
historyczną, konstatacji, że każda administracja więzienna dąży oportunistycznie do ułatwienia
administrowania przez uproszczenie skomplikowanych zadań resocjalizacyjnych i sprowadzenie ich
do utrzymania samej dyscypliny, zwłaszcza jeśli nie zostanie dobrze przygotowana do prowadzenia
akcji wychowawczej i gdy zabraknie ku temu odpowiednio silnych impulsów z zewnątrz. Tymczasem
proponowane zmiany miałyby być przeprowadzone w sytuacji bardzo skromnych możliwości
pozytywnego oddziaływania na skazanych, jakimi dysponuje służba więzienna i silnej presji opinii
publicznej na zaostrzenie polityki karnej oraz warunków odbywania kary.
Zdaje się, że przewodnie założenia ustawy o Służbie Więziennej powinny być rozważane
w tak zakreślonym kontekście. A wyrażają je dwie, dość czytelne, dążności:
 pogłębienie paramilitarnej organizacji służby więziennej,
 zapewnienie centralnej administracji penitencjarnej daleko posuniętej niezależności, a nawet
autonomii, w ramach formalnego podporządkowania ministrowi sprawiedliwości, w którego
gestii ustawa zostawia tylko „strategiczne” decyzje.
Paramilitarna organizacja służby więziennej utrzymuje się jeszcze w wielu państwach, acz jest
postrzegana jako wyraźny anachronizm. Dzisiejsze więziennictwo potrzebuje wszak specjalistów
dobrze wykształconych w dziedzinie terapii, opieki i wychowania. Nie ma zatem żadnych
merytorycznych przesłanek ku temu, by tak kwalifikowane kadry i cały dział administracji
przekształcić w działającą na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, uzbrojoną formację
mundurową. Kłóci się to z założeniami programowymi współczesnej polityki penitencjarnej
i przeszkadza krystalizowaniu się nowej wizji zawodu. Toteż Zalecenia w sprawie doboru
i szkolenia kadr więziennictwa, załączone do Reguł Minimum Postępowania z Więźniami opowiadają
się jednoznacznie za odrzuceniem paramilitarnych wzorów organizacji pracowników więziennictwa.
Oto odpowiednie postanowienia:
„VII – Niewojskowa organizacja personelu.
1. Personel więzienny musi mieć charakter cywilny z zachowaniem hierarchii, niezbędnej dla tego
rodzaju zarządu.
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Organizacja personelu nadzorczego musi odpowiadać przepisom o dyscyplinie zakładowej, celem
zachowania gradacji stopnia służbowego i niezbędnego porządku.
3. Dobór personelu musi być dokonywany indywidualnie i nie może on składać się
z oddelegowanych do służby w więziennictwie członków sił zbrojnych, policji lub innej służby
państwowej.
VIII – Noszenie broni.
1. Z wyjątkiem wypadków szczególnych urzędnik, wykonujący funkcje służbowe, przy których
wchodzi on w bezpośrednią styczność z więźniami, nie powinien być uzbrojony.
2. Pożądane jest, aby zewnętrzna służba wartownicza była wykonywana przez personel więzienny”.
Wykluczenie możliwości angażowania do służby wartowniczej pozawięziennych formacji
zbrojnych zakłada paramilitaryzację personelu uzbrojonego na uregulowanie jego organizacji
w przepisach prawa penitencjarnego. Kierując się tymi wskazaniami, należałoby ograniczyć zasięg
paramilitaryzacji służby do pracowników działu ochrony. Przyjęte w ustawie o Służbie Więziennej
rozwiązanie, w myśl którego Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala w drodze zarządzenia
stanowiska zastrzeżone dla funkcjonariuszy służby mundurowej, nie określa bynajmniej granic
paramilitarności, a jedynie stwarza możliwość sparamilitaryzowania jej głównych pionów.
Rozciąganie zaś tej formy organizacyjnej na inne służby nie znajduje żadnego merytorycznego
uzasadnienia. Jest, moim zdaniem, podyktowane dążeniem do zapewnienia sobie pełnej
dyspozycyjności kadry oraz zagwarantowania temu środowisku zawodowemu uprzywilejowanego
statusu pracowniczego. Paramilitaryzacja, wbrew oczekiwaniom projektodawców, nie przyczyni się
ani do podniesienia rzeczywistej atrakcyjności zawodu i jego prestiżu, ani do wewnętrznej
konsolidacji zróżnicowanego pod względem ról zawodowych i pozycji środowiska. Skłaniać będzie
natomiast do jednolitego kreślenia zadań służbowych, zacierania w ten sposób specjalizacji
zawodowej i kształcenia kadr w ramach szkolnictwa resortowego (świadczy o tym przenoszenie
onegdaj oddziałowych na etaty „młodszych wychowawców”, a obecnie wdrożona już w życie
koncepcja „wielofunkcyjnego funkcjonariusza”) oraz upominania się administracji penitencjarnej
o daleko posuniętą niezależność (i ta tendencja dała już o sobie znać w postulacie utworzenia
Centralnego Urzędu Probacji i Więziennictwa).
Opiniowana ustawa o Służbie Więziennej zmierza do ustawowego usankcjonowania
autonomii administracji penitencjarnej i wyposażenia jej dyrektora w uprawnienia władcze, należne
centralnemu organowi administracji państwowej. Argumentacja tego stanowiska zostawia wiele
do życzenia.
Po pierwsze, trudno zgodzić się z twierdzeniem, że więziennictwo jest „elementem systemu
bezpieczeństwa” i łatwo przewidzieć konsekwencje takiego podejścia. Po drugie, funkcje
więziennictwa istotnie różnią się od funkcji Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, Policji,
co nawet przy tak szeroko planowanej paramilitaryzacji wyklucza przepływ wzorów i domaga się
konkretnego określenia rodzaju i form współdziałania.
Po trzecie wreszcie, o wyborze wariantu organizacyjnego instytucji nie mogą decydować
zdarzenia nadzwyczajne, lecz treść zadań podstawowych. Te zaś są wyraźnie związane z wymiarem
sprawiedliwości i wymagają jak najściślejszego powiązania procesu wykonania kary z orzecznictwem.
Idea sądowego charakteru wykonania kary – świetnie przedstawiona w pracach Profesora Jerzego
Śliwowskiego – nie zostawia wątpliwości, że orzekanie i wykonanie kary jest domeną sądownictwa,
stanowi zintegrowaną, funkcjonalną całość, wobec czego powinny podlegać jednolitemu
kierownictwu Ministra Sprawiedliwości.
Należy przeto poszukiwać takich rozwiązań organizacyjnych, które doprowadzą do faktycznej
inkorporacji więziennictwa w struktury podległe ministrowi sprawiedliwości i zapewnią mu
rzeczywisty wpływ na kształt polityki penitencjarnej i funkcjonowanie więziennictwa.
W moim przekonaniu najwłaściwszą formą byłby departament zakładów karnych i aresztów śledczych
w ministerstwie sprawiedliwości z cywilną obsadą kadrową. Wiele państw w ten sposób sytuuje
centralne ogniwa administracji więziennej bez szkody dla zadań podstawowych i ochronnych.
W oparciu o nową kodyfikację karną oraz ustawę o Służbie Więziennej należy odnotować
niski poziom funkcjonalności normatywnej umożliwiający realizację podstawowej zasady systemu
penitencjarnego w praktyce penitencjarnej, tj. integracji instytucji penitencjarnych ze społeczeństwem.
Przepisy prawne pozwalają w niewielkim zakresie na rzeczywisty udział osób cywilnych z zewnątrz
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na pracę resocjalizacyjną uwzględniającą zadania opiekuńcze, pomocowe i sensu stricto
wychowawcze na rzecz skazanych w zakładach karnych bądź nieletnich umieszczonych w zakładach
poprawczych. Zgodnie z przedstawioną w niniejszej opinii propozycją wbudowania w istniejący
porządek prawny rozwiązań określających zasadę minimalizacji izolacji więziennej oraz integracji
zakładów karnych z pozawięzienną strukturą społeczną, a także w oparciu o radykalne zmiany
postanowień ustawy o Służbie Więziennej wprowadzające przewagę personelu cywilnego w stosunku
do personelu służby paramilitarnej; realnym stać się może udział społeczności lokalnych
w funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych i zakładów poprawczych.
1. Ustawa nie prezentuje wizji, misji i działań strategicznych pracowników służby więziennej
w odpowiedzi na reformę systemu penitencjarnego zgodnie z paradygmatem myślenia liberalnego
bądź myślenia abolicjonistycznego. Utrzymuje stereotyp myślenia konserwatywnego,
polegającego na wyobrażeniu, iż funkcjonariusze służby więziennej to przedstawiciele
umundurowanej i uzbrojonej formacji apolitycznej realizującej zadania związane z izolowaniem
skazanych od społeczeństwa.
2. Ustawa winna być konstytucją zawodu, tzn. określać zasady i normy praktyczne (wykonawcze)
odnośnie do kompetencji (wiedzy), umiejętności i etyki wykonawców zadań systemu
penitencjarnego. Ustawa ogranicza się do określenia instytucji prawnych, precyzujących jedynie
literalnie te kwalifikacje, nie definiując treści społecznej i aksjologicznej tychże instytucji
prawnych.
3. Zawód, zgodnie z wiedzą określaną przez politykę społeczną, charakteryzować się winien
szczególnymi wyznacznikami, w tym: specyfiką wykształcenia, kodeksem etycznym, odrębnymi
interakcjami społecznymi na rzecz osób tymczasowo aresztowanych i odbywających karę
pozbawienia wolności. Ustawa w tym zakresie zadowala się przepisami, które zaświadczają
o tym, iż jest to „prawo prymitywne”, ponieważ sankcjonuje wykształcenie średnie dla osób
w zawodzie, odsyła do przepisów wykonawczych określających kodeks etyczny funkcjonariuszy
służby więziennej, a specyfikę pracy penitencjarnej zgodnie z art. 2 ustawy określa jako
organizację, którą porównać można do produkcyjnego zakładu pracy.
4. Struktura organizacyjna i kompetencje przyporządkowane w ustawie poszczególnym organom
administracji penitencjarnej są anachroniczne. Zgodnie z nauką - penitencjarystyką - należałoby
zbudować autonomiczny zakład kamy wyposażony w samodzielne kompetencje realizujące cele
wykonania kary kryminalnej. Byłoby to możliwe na poziomie struktury sztabowej - liniowej,
a nie hierarchicznego, centralnego podporządkowania. Na szczeblu centralnym należałoby
określać założenia wykonawcze polityki penitencjarnej, rezygnując częściowo z szeregu zadań
hierarchicznych. Zadaniem tego szczebla zarządzania przede wszystkim powinno być określanie
polityki penitencjarnej samodzielnego władztwa na rzecz ustawowych zadań aparatu wykonania
kary pozbawienia wolności i aresztu tymczasowego.
5. Zrozumiała jest intencja ustawodawcy powoływania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
spoza oficerów Służby Więziennej. Natomiast w ustawie brak konsekwencji - obligatoryjnie
wszystkich pozostałych funkcjonariuszy z wyższych stanowisk w służbie powołuje się spośród
oficerów. Cywilny nadzór nad Służbą Więzienną w pełnym zakresie sprawowany przez Ministra
Sprawiedliwości w tym kontekście dawałby szansę „ucywilnienia” pracy penitencjarnej
i większego otwarcia na korzystne wpływy zewnętrznego środowiska społecznego.
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Agnieszka BRZOSTEK

UDZIAŁ ORGANÓW GMINY W ZAPEWNIENIU PORZĄDKU
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA - WYBRANE ZAGADNIENIA
Streszczenie
Samorząd terytorialny na szczeblu gminy realizuje zadania własne z zakresu m.in. ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W celu właściwej realizacji tych zadań
na organach gminy spoczywa obowiązek ciągłego i permanentnego monitorowania ewentualnych
zagrożeń oraz gotowości do podjęcia niezbędnych działań. Nieodzowna jest współpraca organów
gminy z organami administracji rządowej, a szczególnie z Policją. W tym zakresie działania
samorządu gminy zostały ograniczone do roli pomocniczej. Wynika to przede wszystkim z faktu,
że organy gminy nie dysponują środkami władczymi, które umożliwiłby zwalczanie powstałych
zagrożeń na takim poziomie jak administracja rządowa, stąd też charakter działań podejmowanych
przez gminę jest ochronny.
Abstract
Local self-government at the municipal level performs its own tasks in the fields such as law
enforcement and public safety. In order to properly carry out these tasks on the municipality organ
is responsible for the continuous and permanent monitoring of potential risks and the readiness to take
the necessary actions. Cooperation of the municipal authorities with government agencies
is indispensable, especially in case of the police. In this regard, the municipal action was limited to the
role of the auxiliary. This is mainly due to the fact that municipal authorities do not have the means
to act on the same level as government administration, hence the nature of the activities undertaken
by the municipality is protective.
***
W zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego istotną rolę odgrywa samorząd terytorialny
rożnych szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zakres działania poszczególnych
szczebli samorządu jest zróżnicowany. W szczególności zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej. Na te cele gminy w swoich corocznych wydatkach mają obowiązek
przeznaczać nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
na obsługę długu1.
Samorząd gminny, podejmując decyzję o sposobie realizacji zadań związanych z ochroną
bezpieczeństwa publicznego, kieruje się wieloma czynnikami. Najważniejszym jest analiza zarówno
zagrożeń w ujęciu lokalnym, jak i przyczyn ich występowania. Na zagrożenia o charakterze lokalnym
najczęściej wpływ mają m.in.:
 sytuacja ekonomiczna mieszkańców (stopa bezrobocia, dostępność do rynku pracy),
 stopień uprzemysłowienia,
 gęstość zaludnienia i stopień urbanizacji,

1

W. Wieprzowski, Bezpieczeństwo lokalne na obszarze działalności straży miejskiej, w: Bezpieczeństwo dużych
i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej, pod red. M. Lisieckiego i B. Sitka, Józefów 2011, s. 270.
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lokalizacja gminy (położenie geograficzne)2.
Wskazane czynniki mają zasadniczy wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo
w społeczności lokalnej. Jednocześnie wiedza, jaką przynoszą te czynniki umożliwia opracowanie
rozwiązań adekwatnych do zagrożeń występujących na tym terenie gminy. Organy gminy, zarówno
uchwałodawcze (rada gminy), jak i wykonawcze (wójt, burmistrz, prezydent miasta) działając
w granicach przewidzianych prawem mają największą możliwość badania występowania wskazanych
czynników i przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą. Przed organami gminy staje wyzwanie
właściwego zorganizowania zaplecza kadrowego, finansowego, technicznego oraz informacyjnego.
Niewątpliwym celem zarządzania jest zmniejszanie potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienie
niezakłóconego przebiegu życia społecznego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia
i środowiska. Obejmuje ono przestrzeganie prawa i ochronę ładu z nakierowaniem na realizację
interesu publicznego3. Zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powinno być oparte
o następujące przesłanki:
 przygotowanie organizacyjne i rzeczowe do przeciwdziałania zagrożeniom;
 prowadzenie stałego rozpoznania zjawisk mogących spowodować wystąpienie zagrożeń
(wczesne ostrzeganie);
 ciągłą gotowość do podejmowania interwencji mających na celu przywrócenie pożądanego
stanu bezpieczeństwa;
 zapobieganie, przeciwdziałanie i likwidowanie skutków zdarzeń o charakterze nagłym;
 reagowanie po wystąpieniu zagrożenia;
 usuwanie skutków zaistniałych zdarzeń4.
Przedstawione czynniki wskazują, że na organach gminy spoczywa wymóg ciągłego
i permanentnego monitorowania ewentualnych zagrożeń oraz gotowości do podjęcia niezbędnych
działań. Tym bardziej, że w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego organy samorządu gminnego mają
bardzo szerokie możliwości działania. Aspekt bezpieczeństwa może być uwzględniany przy realizacji
innych, niż tylko wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym5 zadań
samorządowych, tj. przykładowo przy projektowaniu inwestycji, oświetlaniu ulic, pomocy społecznej
oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Ponadto część zadań, przy realizacji których można uwzględnić
kwestie bezpieczeństwa, należy do wyłącznych właściwości samorządu terytorialnego (np. budowa
infrastruktury drogowej). Tym samym jednostki samorządu terytorialnego (gminnego) mogą w bardzo
dużym zakresie niwelować przyczyny rożnych zagrożeń i patologii6.
Działania organów samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym zostały ograniczone do roli pomocniczej, zwłaszcza w stosunku do organów
administracji rządowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że organy gminy nie dysponują
środkami władczymi, które umożliwiłby zwalczanie powstałych zagrożeń na takim poziomie jak
administracja rządowa. Stąd też charakter działań podejmowanych przez gminę jest ochronny7.
Podstawowy zakres działania gminy jest wskazany w art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Należą do niego wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Oznacza to
domniemanie kompetencji gminy, tzn. że gmina jest właściwa we wszystkich sprawach lokalnych,
jeśli nie zostały one zastrzeżone na rzecz innych podmiotów8. Podstawowy zakres działania gminy


2

Ibidem, s. 271.
K. Sienkiewicz-Małyjurek, Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach lokalnych, w:Bezpieczenstwo
i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Łódź 2009, Tom X, zeszyt 8, s. 113.
4
Ibidem, s. 113. Zob. także: E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzenia bezpieczeństwem, s. 8. Artykuł
dostępny pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf; data pobrania
19 września 2012 r.
5
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591.
6
W. Wieprzowski, op. cit., s 271.
7
M. Grzybowska, Administrowanie lokalne jako jeden z kluczowych czynników przeciwdziałania zagrożeniom
dla porządku i bezpieczeństwa publicznego RP, Zeszyty Naukowe "Aperion'' Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego 2011, nr 6, s. 21.
8
Art. 164 ust. 3 Konstytucji RP. Zob. także A. Mirska, Gminna administracja bezpieczeństwa,
w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 198.
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obejmuje zatem zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, które stanowią zadania
własne gminy, wykonywane przez gminę we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i za
własne środki finansowe. Gmina wykonuje także zadania zlecone przez administrację rządową,
na podstawie upoważnienia zawartego w ustawach szczególnych9.
Jednym ze sposobów zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organy
gminy jest stanowienie przepisów porządkowych. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym, w zakresie nieuregulowanym odrębnymi ustawami lub innymi przepisami powszechnie
obowiązującymi rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla
ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego10. Akty prawa miejscowego porządkowego mogą być wydane pod pewnymi warunkami
prawnymi, a mianowicie:
1. przedmiot regulacji nie może obejmować spraw już unormowanych w obowiązujących
przepisach prawnych, a więc w ustawach i wydanych na ich podstawie i dla ich wykonania
aktach prawnych,
2. wprowadzone zakazy i nakazy określonego zachowania się ich adresatów muszą się
ograniczać do ochrony życia lub zdrowia obywateli, bądź do ochrony mienia albo
zapewnienia porządku publicznego, a w powiecie także dla ochrony środowiska naturalnego;
wyjście poza te granice przedmiotowe, czyli naruszenie tego ustawowo określonego zakresu
rzeczowego, oznaczałoby nielegalność regulacji,
3. zakazy i nakazy w dziedzinach wyżej wskazanych, a więc dla ochrony określonych wartości
społecznych, mogą zostać wprowadzone, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony tych wartości;
musi więc zachodzić niezbędność regulacji z punktu widzenia ich zagrożenia. Nie można
więc tego czynić "na wszelki wypadek", a więc awansem - z wyprzedzeniem zdarzeń
wymagających reakcji w tej formie prawnej11.
Wynikające z wskazanego artykułu upoważnienie rady gminy stanowienia przepisów
porządkowych nie podlega wykładni rozszerzającej12. Akty prawa miejscowego o charakterze
porządkowym nie są wydawane w celu szczegółowej realizacji określonych ustawowych unormowań
materialno-prawnych, lecz w celu uregulowania pewnej sfery stosunków społecznych, którą nie zajął
się ustawodawca, a której granice wyznacza jedynie przedmiot regulacji (ochrona życia, zdrowia,
bezpieczeństwa, mienia itp.). Tak więc unormowaniu ulega sytuacja lokalna o charakterze
szczególnym, nadzwyczajnym, co do których brak regulacji przepisami ogólnopaństwowymi. Istotą
upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym jest zatem
stworzenie możliwości wypełniania ewentualnych luk w prawie, które mogą pojawić się na tle
specyfiki lokalnej13. Wskazanie wyjątkowych okoliczności oznacza, że na podstawie art. 40 ust. 3
można ustanawiać zakazy i nakazy, które bezpośrednio służą realizacji wskazanych przez
9

A. Mirska, op. cit., s. 198.
M. Grzybowska, op. cit., s. 21.
11
R. Prażmo-Nowomiejska, E. Stobiecki; Prawo miejscowe w III Rzeczypospolitej Polskiej, "Radca Prawny"
2001, nr 6, s. 13-16. B. Dolnicki wskazuje, że stanowienie aktów prawa lokalnego o charakterze
porządkowym w gminie będzie możliwe w sytuacji zbiegu dwóch przesłanek: a) obiektywnej - wymagającej
oceny obowiązującego stanu prawnego i stwierdzenia, iż materia podlegająca regulacji nie została dotychczas
unormowana w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących; b) subiektywnej - będącej
wynikiem oceny organu stanowiącego przepisy porządkowe, iż wymienione enumeratywnie w ustawie dobra
zostały lub mogą zostać naruszone i wymagają ochrony. W nauce prawa administracyjnego podkreśla się,
że "przepisy porządkowe są aktami o charakterze samoistnym, ponieważ wydawane są na podstawie
generalnego upoważnienia zawartego w ustawie ustrojowej". Trzeba również odwołać się do dorobku
doktryny, gdy idzie o zdefiniowanie przesłanek stanowienia przepisów porządkowych. Zob. B. Dolnicki,
Przepisy porządkowe jako akty prawa miejscowego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008, nr 12, s. 9.
12
Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2010 r., IV SA/Po 793/10,
LEX nr 821207.
13
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 126-128. Istotne jest to, że przysługujące radzie gminy
kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych nie mogą być wykorzystywane do bieżącego
zarządzania na danym obszarze, ale wyłącznie w celu przeciwdziałania realnym zagrożeniom dla wartości
określonych w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Zob. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 21 grudnia 2004 r., sygn. akt GSK 971/04, http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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ustawodawcę przesłanek14. Sformułowaniem "w zakresie nieuregulowanym" można posługiwać się na
gruncie przepisu art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie wtedy, gdy w systemie
prawa powszechnie obowiązującego nie ma innych regulacji zezwalających na eliminację
dostrzeżonych przez gminę, niepożądanych w myśl tego przepisu zjawisk15.
Podkreślenia wymaga okoliczność, iż upoważnienie do wydawania przepisów porządkowych
stanowi wyjątek od zasady stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie szczegółowych
upoważnień ustawowych. Wydawanie tych przepisów może mieć miejsce w sytuacjach niecierpiących
zwłoki, wymagających natychmiastowej reakcji, co oznacza, iż zagrożenie jest tego rodzaju,
że wymaga podjęcia niezwłocznego działania prawodawczego przez uprawnione do tego organy
gminy16. Konsekwencją szczególnego charakteru przepisów porządkowych, umożliwiających
reagowanie na realne zagrożenia, jest także szczególny tryb ich ogłaszania i wejścia w życie.
Przepisy porządkowe, co do zasady, wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
W uzasadnionych przypadkach przepisy takie mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 3 dni,
a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne
szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich
przepisów z dniem ogłoszenia17.
W przypadkach niecierpiących zwłoki18, prawo do wydania przepisów porządkowych
w formie zarządzeń przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Tak wydane
zarządzenie porządkowe podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. W razie nie
przedstawienia do zatwierdzenia lub nie zatwierdzenia, rada gminy określa termin utraty jego mocy
obowiązującej. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczenia, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Za dzień ogłoszenia
przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. Nadto ogłoszenie przepisów
porządkowych w sposób wyżej wskazany nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w wojewódzkim
dzienniku urzędowym 19.
Stanowienie przepisów porządkowych jest jedną z metod umożliwiających organom gminy
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy. Przepisy porządkowe stanowią jedyny
rodzaj aktów prawa miejscowego, w których możliwe jest wprowadzenie kary grzywny za ich
naruszenie. Organy stanowiące przepisy porządkowe mają możliwość przewidzenia w stanowionych
przez siebie przepisach sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie. Należy podkreślić, że wprowadzone
w akcie porządkowym kary grzywny są wymierzane w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie
o wykroczeniach. Rola organu stanowiącego w tym zakresie ogranicza się więc do wprowadzenia
sankcji w postaci grzywny, a także ewentualnie wskazania jej granic kwotowych, przy zastosowaniu
tzw. "widełek". Wszystkie następujące potem czynności, takie jak orzekanie o określonej wysokości
oraz wykonywanie, należy do kompetencji organów właściwych w sprawach orzekania
o wykroczeniach. W doktrynie jako postulaty o charakterze de lege ferenda można spotkać poglądy,
z których wynika, że ustawa powinna każdorazowo wskazywać kategorie czynów, w których
14

W orzecznictwie podkreśla się, że "niezbędność" warunkująca wprowadzenie zakazów i nakazów nie może
być uzasadniana tym, że obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające. Według definicji słownikowej
"niezbędny" to "taki, bez którego nie można się obejść, koniecznie potrzebny, nieodzowny", a tak
rozumianego kryterium niezbędności nie spełnia regulacja podjęta w zakresie uregulowanym przepisami
powszechnie obowiązującymi. Zob. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2011 r.,
II SA/Go 26/11, Lex 795082.
15
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2010 r., LEX.O.DR.0911-25/10.
16
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r., PN.II.0911-171-09.
17
Ibidem.
18
Z „przypadkiem niecierpiącym zwłoki” związane jest realne, rzeczywiste, już istniejące lub wysoce
prawdopodobne i nieodległe (bliskie) ugodzenie w dobra chronione ustawowo, o których mowa w art. 40 ust.
3 ustawy o samorządzie gminnym. Zob. także Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia
27 sierpnia 2009 r., PN.II.0911-171-09. Por. "Przypadek niecierpiący zwłoki" to taka sytuacja faktyczna, gdy
zagrożone są dobra wymienione w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, a niepodjęcie bezzwłocznych
działań poprzez wydanie przepisów porządkowych rodzi wysokie prawdopodobieństwo naruszenia
wymienionych dóbr ustawowo chronionych. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca
2008 r. ON-I-0911/344/08, LEX nr 492927.
19
Art. 41 ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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prawodawca lokalny będzie mógł wprowadzić sankcję grzywny. Wprowadzając karę grzywny
prawodawca lokalny powinien zachować szczególną staranność, aby nie naruszyć zakazu regulowania
aktem porządkowym spraw uregulowanych już w innych aktach powszechnie obowiązujących,
zwłaszcza zaś spraw zastrzeżonych dla materii ustawowej20.
Jedną z form zadań zleconych wykonywanych przez gminę w zakresie zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa jest realizacja postanowień ustawy o zgromadzeniach i ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie art. 8 ustawy Prawo o zgromadzeniach21 wójt
(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję zakazującą zgromadzenia, jeśli jego cel narusza
postanowienia ustaw karnych albo zgromadzenie zagraża życiu, zdrowiu ludzi lub mieniu
w znacznych rozmiarach. Gmina, zgodnie z art. 11 ustawy może na zgromadzenie delegować swojego
przedstawiciela, który ma prawo je rozwiązać, gdy nie uczyni tego przewodniczący zgromadzenia.
Zgodnie z art. 24 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych22 organem właściwym do udzielenia
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrze, prezydent miasta właściwy
ze względu na miejsce odbywania się imprezy. W art. 29 ustawy wskazano możliwość odmowy
zezwolenia sytuacji, gdy organizator nie dołączy do wniosku wymaganej dokumentacji lub nie
wykona ciążących na nim obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy23.
Nie są to jedyne formy udziału organów samorządu gminy w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Gmina, realizując swoje zadania w zakresie zapewnienia porządku publicznego na swoim terenie
może utworzyć umundurowaną formację – straż gminną (w gminach, gdzie organem wykonawczym
jest burmistrz lub prezydent miasta – straż miejską). Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności
lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli24.
Straż powołuje rada gminy (miejska) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego Policji i o czym zawiadamia wojewodę Rozwiązanie straży następuje
w analogicznym trybie, rada gminy zasięga opinii właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. Straż jest jednostką organizacyjną gminy25.
Bezpośredni nadzór ogólny nad działalnością tej formacji sprawuje organ wykonawczy gminy,
a nadzór fachowy sprawowany jest przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego
Policji. Zakres tego nadzoru określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi
oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży26.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych rada gminy może postanowić o umiejscowieniu komendy
straży w strukturze urzędu miasta27. Straż miejska to jednostka organizacyjna miasta o szczególnym
charakterze, a jej działalność jest bezpośrednio związana z kompetencjami organu wykonawczego,
o czym świadczą w szczególności: służbowa podległość komendanta straży prezydentowi (wójtowi,
burmistrzowi), nadzór tego ostatniego nad działalnością straży i możliwość umiejscowienia straży
w strukturze urzędu miasta28.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o strażach gminnych strażą kieruje komendant, zatrudniany
na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), po zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. W przypadku wypowiedzenia z powodu
reorganizacji urzędu gminy stosunku pracy komendantowi straży gminnej, będącemu mianowanym
pracownikiem samorządowym, pracodawca nie ma obowiązku zasięgania opinii komendanta
20

D. Dąbek, op. cit., s. 135.
Ustawa z dnia 15 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. 1990, Nr 51, poz. 297.
22
Ustawa z dnia 20 marca 1990 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504.
23
Por. M. Grzybowska, op. cit., s. 22.
24
Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o straży miejskiej r., Dz. 1997, Nr 123, poz. 779.
25
Ibidem, Art. 2 ust. 2.
26
Dz. U. 2004, Nr 187, poz. 1943. Zob. I. Leśniak, Straż miejska jako determinanta bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w: Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej, pod red.
M. Lisieckiego i B. Sitka, Józefów 2011, s. 256.
27
Art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych. Zob. także Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., II FW 2/07, Lex 466164.
28
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., II FW 2/07,
Lex 466164.
21

54

Agnieszka Brzostek

wojewódzkiego policji dotyczącej odwołania komendanta straży ze stanowiska29. Szczegółową
strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy. Jeżeli rada gminy
postanowi o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy, wówczas szczegółową strukturę
organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez wójta30.
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw
i aktów prawa miejscowego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o strażach do zadań straży należą
w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym;
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych;
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają
życiu i zdrowiu innych osób;
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.
Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o strażach gminnych, w związku z wykonywaniem swoich
zadań straż współpracuje z Policją. W ustawienie wskazano zadań straży w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, to jednak straż jest zespołem wspierającym pracę Policji również w zakresie
bezpieczeństwa publicznego. Zakres zadań straży jest zróżnicowany w zależności od wyznaczonych
przez gminy kryteriów współpracy z Policją, stanu zatrudnienia, wyszkolenia, doświadczenia itp.
W większości miast od lat podstawową tendencją jest wyznaczanie strażom roli formacji
wspomagającej Policję w walce z przestępczością pospolitą, zakłóceniami porządku publicznego
i spokoju oraz patologiami społecznymi31. Kolejnym priorytetem są zadania związane z estetyką
miasta i ochroną środowiska. Patrole straży pilnują, aby mieszkańcy nie zaśmiecali lasów czy parków,
dzięki czemu odciążają Policję w karaniu drobnych wykroczeń. Straże gmina bywa także
uczestnikiem programów prewencyjnych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży.
Przejmują one również wiele zadań o charakterze administracyjno-porządkowym, które wcześniej
realizowała Policja, np. egzekwowanie przepisów porządkowych, doprowadzanie osób nietrzeźwych
do izb wytrzeźwień itp.32.
Współpraca straż gminnych z Policją w zakresie zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa dotyczy wykonywania zadań zawartych w ustawie. Należy do nich m.in.
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo
w działaniach mających na celu zapobieganie zjawiskom kryminogennym, popełnianiu przestępstw
oraz wykroczeń i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi. Obowiązek współpracy straży z Policją następuje z chwilą powołania

29

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2008 r. I PK 71/08, Lex 577751.
Art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o strażach gminnych.
31
I. Leśniak, op. cit., s. 258.
32
Ibidem, s. 258.
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straży i przekazania regulaminu tej formacji właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu
Policji33. Współpraca dotyczy w szczególności:
 wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;
 koordynowaniu rozmieszczenia sił policyjnych i straży z uwzględnieniem zagrożeń
występujących na danym terenie;
 wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku
w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także innych
miejscach publicznych34.
Współpraca ta jest także realizowana poprzez okresowe spotkania komendantów straży
miejskiej i Policji, w celu dokonywania oceny porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także
wytyczania wspólnych zadań. Podczas spotkań odbywają się wzajemne bieżące konsultacje w zakresie
wykonywania zadań, organizowanie odpraw, a także w razie konieczności podjęcia wspólnych działań
Policji i Straży, wyznaczanie policjantów i strażników do utrzymania bieżących kontaktów35.
Szczegółowe formy i sposoby współpracy określane są w porozumieniach zawartych pomiędzy
jednostkami Policji z prezydentem miasta (burmistrzem czy wójtem). Właściwy terytorialnie
komendant wojewódzki Policji za pośrednictwem komendanta rejonowego Policji udziela strażom
pomocy w zakresie: wsparcia straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające,
zapewnienia fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń
specjalistycznych strażników na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz przekazania straży
odpłatnie lub w inny sposób środków przymusu bezpośredniego, do których stosowania zostali
upoważnieni36.
Przepisy prawa umożliwiają organowi wykonawczy gminy na obsadzanie funkcji w Policji.
Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji
po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.
Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego. W razie zwolnienia
stanowiska komendanta komisariatu Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, do czasu
powołania nowego komendanta, powierza, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) lub wójtów, pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji, na okres nie dłuższy niż
3 miesiące, jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi37. Co należy
podkreślić, komendant powiatowy (miejski) Policji nie jest związany opinią wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta38. Wykładnia językowa i systemowa art. 6d ustawy o Policji pozwala
na stwierdzenie, że przepis ten bezwzględnie nakazuje organom policyjnym przestrzeganie
14-dniowego terminu od chwili doręczenia wniosku o przedstawienie opinii w przedmiocie
zwolnienia komendanta komisariatu policji przez właściwy organ samorządu terytorialnego do chwili
wydania decyzji o zwolnieniu komendanta komisariatu. Przepis ten daje organom samorządu
terytorialnego czas na zaznajomienie się ze sprawą i wydanie opinii, która jest zgodna ze zdaniem
mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęcie, że można wydać decyzję
o zwolnieniu komendanta komisariatu z uchybieniem terminowi, o którym mowa w art. 6d ust. 2
ustawy o Policji, oznaczałoby, że organy policyjne faktycznie nie liczą się ze zdaniem organów
zarządzających samorządu terytorialnego, a zatem cały proces opiniowania decyzji o zwolnieniu jest
czystą formalnością. Taka interpretacja omawianych przepisów zniechęcałaby organy samorządu
terytorialnego do wydawania opinii i w rezultacie faktycznie pozbawiałby je prawa do wydawania
opinii w sprawach mających znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców39. Opinia powinna przybrać
formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie opinii negatywnej lub pozytywnej. opiniowanie to nie
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R. Głowacki, K. Łojek, Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych, Szczytno 2005, s. 32.I
I. Leśniak, op. cit., s. 261.
35
R. Głowacki, K. Łojek, op. cit., s. 33 i n.
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Ibidem, s. 34.
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Art. 6 d ust 1 i ust. 4 ustawy o Policji.
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W. Kotowski, Komentarz do art. 6 (d) ustawy o Policji, stan prawny 2012.01.01.
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Ibidem. Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2006 r., II SA/Wa 1283/06, LEX nr 328941.
34

56

Agnieszka Brzostek

dotyczy powoływania i odwoływania komendanta komisariatu specjalistycznego, czyli komendanta
komisariatu kolejowego, wodnego, lotniczego lub innego specjalistycznego. w sytuacji nieotrzymania
opinii wójta komendant powiatowy policji może powołać komendanta komisariatu policji po upływie
14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii40.
Ustawa o Policji określa także obowiązek konsultacji decyzji o utworzeniu posterunku Policji.
Posterunki Policji tworzy komendant powiatowy (miejski) Policji w celu usprawnienia realizacji
podstawowych zadań Policji na terenie gmin wiejskich i miejskich pozbawionych siedzib
komisariatów Policji, a w szczególności zapewnienia mieszkańców z tych terenów możliwości
sygnalizowania lub zgłaszania Policji zdarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,
a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. istotne jest także stworzenie warunków
umożliwiających szybką reakcję Policji na sygnały i zgłoszenia. Decyzja o utworzeniu posterunku
Policji powinna być poprzedzona analizą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz konsultacjami
z przedstawicielami samorządu terytorialnego, czyli z organami gminy41. Komendant powiatowy
(miejski) Policji przystępując do tworzenia posterunku Policji powinien zbadać możliwość pomocy
ze strony władz gminnych. W szczególności, w zakresie udostępnienia nieodpłatanie
lub na preferencyjnych warunkach lokalnych na siedzibę posterunku42.
Innym, istotnym uprawnień, jakie posiada organ wykonawczy jest możliwość skierowania
żądania na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o policji. Zgodnie z tym przepisem wójt może żądać
od właściwego komendanta policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia
działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednak istnieją liczne ograniczenia co do przedmiotu tego
żądania, gdyż nie może ono dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowośledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń, a także wykonania konkretnej czynności
służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez Policję. Żądanie wójta jest władczą formą
działania administracji publicznej za której treść wyłączną odpowiedzialność ponosi wójt.
Właściwy komendant policji do którego skierowana żądanie, jeżeli nie jest w stanie go wykonywać
niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Policji wyższego stopnia, w badanym przypadku
komendant komisariatu Policji komendantowi powiatowi (miejskiemu) Policji. Organem właściwym
do stwierdzenia nieważności żądania wójta jest wojewoda, który obowiązany jest to uczynić,
gdy żądania narusza prawo43.
Działalność Policji finansowana jest z budżetu państwa, jednak gmina w zakresie określonym
odrębnymi przepisami prawa współfinansuje funkcjonowanie Policji. Gmina może uczestniczyć
w pokryciu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych na ich potrzeby
towarów i usług44, może to być m.in. dofinansowanie zakupu samochodu, zestawów komputerowych
czy fotoradaru. Ponadto rada gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu
zawartym pomiędzy wójtem a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe
stanowiące dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas
służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, który stanowi, że zadania
służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach
40

Zob. A. Ostapski, Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach
terenowej administracji publicznej, pod red. A. Chajbowicza i T. Kocowskiego, Wrocław 2009, s. 162-163.
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Ibidem, s. 164.
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Ibidem, s. 165.
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Ustawodawca nie określił, w jaki sposób to żądanie ma trafić do wojewody, innymi słowy kto jest
zobowiązany wojewodzie go przekazać: wójt czy komendant powiatowy. ustawodawca nie wskazała także
charakteru naruszenia, czy ma być ono istotne czy nieistotne. Zdaniem A. Misiuka wojewoda uchyla żądanie
wójta mając na uwadze treść przepisu art. 11ust. 6 ustawy o policji. względy celowości regulacji pozwoliły na
spostrzeżenie, że do momentu stwierdzenia nieważności żądania albo jego zgodności z prawem właściwy
komendant winien się wstrzymać z jego wykonaniem. ustawodawca nie określił także formy, w jakiej
wojewoda ma stwierdzić nieważność wójta, a pewne jest to, że czynność ta wywołuje skutek ex tunc.
Ustawodawca nie wskazał także terminu na stwierdzenie nieważności. Zob. A. Misiuk, Administracja
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008, s. 73. Zob. także A.
Ostapski, op. cit., s. 165 -166.
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Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 2011, Nr 287, poz. 1687.
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40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. nagrodę za osiągnięcia
w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu
służby prewencyjnej. wskazane porozumienie powinno zawierać, w szczególności rodzaje
ustawowych zadań Policji, finansowych na podstawie porozumienia: wykonywanych w czasie
przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 oraz w których wykonywanie może być przyznana
nagroda za osiągnięcia w służbie45.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy
a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach
dzielnicowych i w posterunkach Policji w porozumieniu strony muszą określić46:
1. termin jego obowiązywania,
2. liczbę oraz strukturę dodatkowych etatów,
3. kryteria wyboru policjantów,
4. wysokość kosztów utrzymania dodatkowych etatów na dany rok budżetowy,
5. wysokość środków finansowych przekazywanych na rachunek jednostki realizującej wydatki
oraz terminy ich przekazywania,
6. zakres odpowiedzialności z tytułu nieterminowego przekazania środków finansowych
lub przekazania w wysokości niższej niż ustalona,
7. formę i szczegółowość rozliczeń z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów
dotyczących zasad finansowania wydatków publicznych.
Powołane elementy są obligatoryjnymi składnikami porozumienia, a zawarte w porozumieniu
zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego dotyczy pokrywania kosztów utrzymania
dodatkowych etatów, a nie ich utworzenia, bowiem uprawnienie w tym względzie posiadają jedynie
organy Policji. Komendant powiatowy Policji rozkazem organizacyjnym, w oparciu o zatwierdzone
porozumienie, utworzy w rewirach dzielnicowych stanowiska wymienione w porozumieniu, mając na
uwadze zapewnienie pokrycia kosztów ich utrzymania47. Uprawnienie rady gminy do wystąpienia
z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach policji
na terenie gminy ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji,
w sytuacji gdy rada zapewni pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej
5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem gminy a właściwym
komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.
Porozumienie to może określić także obowiązek organu gminy zapewnienia policjantom lokali
mieszkalnych lub kwater tymczasowych oraz udostępnienia Policji pomieszczeń na cele służbowe
związane z obsadą dodatkowych etatów. Strony porozumienia mogą przedłużyć termin
obowiązywania porozumienia na kolejne co najmniej 5 lat. znamienne jest to, że środki finansowe
na utrzymanie dodatkowych etatów Policji na terenie gminy nie mogą być wykorzystywane na inne
cele niż określone w porozumieniu48. Koszty utrzymania dodatkowych etatów na dany rok budżetowy
obejmują: uposażenia policjantów ustalone na podstawie odrębnych przepisów, pozostałe świadczenia
i należności finansowe policjantów, w tym nagrody roczne, uznaniowe i jubileuszowe oraz odprawy
i świadczenia dla policjantów zwalnianych ze służby, wypłacane zarówno w okresie obowiązywania
45

Art. 13 ust. 3 i 4 ustawy o Policji. Do przekazania środków uzyskanych między innymi od samorządów
gminnych ustawodawca w art. 13 ust. 4c i 4d ustawy o Policji ustanowił "Fundusz Wsparcia Policji", który
jest państwowym funduszem celowym, a w jego skład wchodzi fundusz wojewódzki. Zatem przekazanie
środków finansowych na zakup samochodu dla Komisariatu Policji powinno odbyć się zgodnie z art. 13 ust.
4e pkt 2 ustawy o Policji, to jest poprzez "Fundusz Wsparcia Policji", a nie na przykład poprzez udzielenie
pomocy finansowej. Zob. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 lipca 2005 r.KI4001/278/05, Lex 165842.
46
Dz. U. 1999, Nr 22, poz. 208, z późn. zm.
47
Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2004 r.), s. 15-16.
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/plany-wytyczne_zadania-jst.pdf; data pobrania 19 września 2012
r.
48
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porozumienia, jak i w związku z jego upływem, niezbędne wydatki pozapłacowe związane
z wyposażeniem policjantów do pełnienia służby według norm obowiązujących w Policji, pozostałe
koszty utrzymania policjantów w proporcji do ich funduszu płac w wysokości zapewniającej
co najmniej osiągnięcie relacji wydatków rzeczowych do osobowych występującej we właściwej
terytorialnie komendzie wojewódzkiej Policji. Koszty utrzymania dodatkowych etatów w każdym
kolejnym roku obowiązywania porozumienia podlegają aktualizacji uwzględniającej faktyczny wzrost
kosztów rodzajowych. Przekazanie środków nie może nastąpić później niż na 7 dni roboczych: przed
końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który powinna nastąpić wypłata
uposażeń - w odniesieniu do uposażeń i pozostałych należności policjantów (płatnych z góry)
lub od terminu wyznaczonego przez jednostkę Policji. Skutki finansowe z tytułu nieterminowego
przekazania środków finansowych lub przekazania w niższej wysokości niż ustalona obciążają
odpowiednio budżet gminy lub powiatu49. Kontrolę w tym zakresie sprawuje Komendant Główny
Policji co wiąże się z obowiązkiem informowania przez ten organ stron porozumienia o wynikach
kontroli. Ustawodawca nie wskazał, jaki organ gminy jest właściwy jest do zawarcia porozumienia.
Należy przyjąć, że to porozumienie może zawrzeć wójt, a zawarcie porozumienie powinno być
poprzedzone odpowiednią uchwałą rady gminy w tym przedmiocie50.
Komendanci komisariatów Policji mają obowiązek składać roczne sprawozdanie ze swojej
działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wójtom
i radom gmin51. Ustawodawca nie określił stopnia szczegółowości danych przedstawionych
w sprawozdaniu i informacji ani jakie elementy muszą się w nich znaleźć. Nie wskazano też czy organ
stanowiący gminy podejmuje jakąkolwiek uchwałę po przedstawieniu sprawozdania lub informacji
przez komendanta. Praktyka wskazuje, że rada gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania
do wiadomości52. Jednocześnie nie przyjęcie sprawozdania nie wywołałoby żadnego skutku
prawnego, a byłoby jedynie wyrazem braku aprobaty dla działań Policji w gminie. W razie zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku sprawozdania i informacje są składane tym
organem niezwłocznie na każde żądanie organów, z tym, kiedy to żądanie wskazuje rada gminy,
powinno się to odbyć w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego53. Uchwała ta nie może dotyczyć wykonania konkretnej
czynności służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez Policję. Kompetencja rady
gminy do podjęcia tej uchwały ma charakter fakultatywny, a zatem za prawnie dopuszczalną należy
uznać zarówno sytuację podjęcia, jak i niepodjęcia tego aktu. Uchwała ta nie jest aktem prawa
miejscowego ani nie jest ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie w dniu
podjęcia. Pomimo, że ta uchwała nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, Policja
powinna objąć szczególnym nadzorem obszary określone w uchwale, uwzględniając stopień
zagrożenia.
Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelskiego w gminie wymaga
skonsolidowania wielu czynników, a przede wszystkim zdefiniowania występowania potencjonalnych
zagrożeń, monitorowania ich oraz przeciwdziałania im. Można to określić jako tworzenie polityki
bezpieczeństwa. W kształtowaniu tej polityki, jednostki samorządu terytorialnego, powinny zdaniem
organów Policji, w szczególności:
 pełnić rolę koordynatora działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na danym
terenie i w danym czasie. Rola ta nie powinna sprowadzać się tylko do działań akcyjnych (np.
jednostkowe imprezy masowe, festyny), ale obejmować całokształt planowych przedsięwzięć,
uwzględniając wielość sytuacji niosących zagrożenie i mających wypracowane algorytmy
postępowania, dla każdego z podmiotów i służb, zgodnie z jego kompetencjami,
 organizować tak życie społecznego, a by nie powstawały sytuacje zagrożenia, czy też
prowokujące zagrożenie. W tym względzie organy jednostek samorządu terytorialnego
powinny kreować inwestycje na rzecz bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie monitoringu
49

W. Kotowski, Komentarz do art.13 ustawy o Policji, stan prawny 2012.01.01
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy...
51
Art. 10 ust. 1 ustawy o Policji.
52
. A. Ostapski, op. cit., s. 168-169.
53
Art. 10 ust. 1 ustawy o Policji.
50

Udział organów gminy w zapewnieniu porządku publicznego bezpieczeństwa …



59

miejsc zagrożonych, czy też nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych,
konsultowane z Policją,
pełnić także rolę koordynatora i organizatora w zakresie wypełnienia czasu wolnego
młodzieży. Działalność rodziny i szkoły powinna być uzupełniana poprzez stwarzanie
właściwych form życia społecznego w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Jest to
szczególnie ważne w ośrodkach wielkomiejskich, gdzie tworzą się spontaniczne grupy
rówieśnicze nie poddane kontroli wychowawczej dorosłych. Mając na względzie fakt,
że organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w miejscach zamieszkania, zajmuje
się wiele organizacji i instytucji powołanych do sprawowania opieki nad młodzieżą, organy
jednostek samorządu terytorialnego powinny przyjąć rolę koordynatora w tym względzie,
przede wszystkim poprzez udzielanie wszechstronnej i daleko idącej akceptacji dla takich
inicjatyw, jak np. udostępnianie boisk, sal gimnastycznych, świetlic, współorganizowanie
i współfinansowanie działalności klubów i domów kultury itp. Ważną rolą jest także
podejmowanie form pomocy, które zmierzają do stworzenia rodzinie warunków sprzyjających
spełnianiu przez nią podstawowych funkcji - szczególnie w kontekście wychowawczym,
współpracować ze środkami masowego przekazu. Współpraca ta powinna obejmować rzetelną
informację o faktycznym stanie bezpieczeństwa, w całości pozbawioną elementów sensacji,
jako czynnika podsycającego występujące zagrożenia. Organy jednostek samorządu
terytorialnego jako koordynator działań wszystkich podmiotów i służb w stanach zagrożenia,
powinny odpowiadać za politykę informacyjną, obejmującą przede wszystkim informację
o faktach, ich uwarunkowaniach i przyczynach, zakończoną wnioskami i sugestiami
dotyczącymi bezpiecznych zachowań. Współpraca ta powinna być prowadzona zarówno
przed potencjalnymi zagrożeniami, jak też w ich trakcie i po ich ustąpieniu54.

Do zwiększonej aktywności w kreowaniu i zarządzaniu polityką bezpieczeństwa z pewnością
przyczynił się realizowany w latach 2002 -2005 pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji konkursu „Bezpieczna Gmina”. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie gmin
wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Od 2003 r. konkurs odbywał się w czterech kategoriach; gminy wiejskie,
gminy miejsko-wiejskie, gminy o statusie miasta oraz miasta na prawach powiatu55. Innym działaniem
administracji rządowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa m.in. w gminie jest Rządowy Program
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań program pn. „Razem bezpieczniej”,
który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 roku. Program łączy działania
Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych
poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z założeń programu jest przekonanie
obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego56. Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu
bezpieczeństwa w programie „Razem bezpieczniej” określono obszary działania i kierunki aktywności
zaangażowanych podmiotów. Każde przedsięwzięcie wymagać będzie zdiagnozowania problemu,
ustalenia przyczyn jego powstania, możliwości przeciwdziałania, a następnie realizacji zadań, w celu
zapobiegania bądź wyeliminowania zagrożenia. Jednym z jego podstawowych założeń jest poprawa
bezpieczeństwa powszechnego, a w tym przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego,
naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Założeniem jest, aby w gminach zadania „Razem bezpieczniej” inicjował i realizował
wójt (burmistrz, prezydent miasta). Może go wspierać komisja rady gminy oraz osoby i instytucje
działające na rzecz bezpieczeństwa, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie dokonywać
okresowej oceny realizacji zadań57.

54

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2004 r.), s. 22.
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/plany-wytyczne_zadania-jst.pdf; data pobrania 19 września 2012 r
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Ibidem, s. 24-25.
56
http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/portal/rb/7/3/Opis_programu.html; data pobrania 19 września 2012 r.
57
Ibidem.

60

Agnieszka Brzostek

Istniejący w Polsce system ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazuje,
że główną rolę w jego zabezpieczeniu odgrywają organy administracji rządowej lub instytucje
podległe administracji rządowej. Organy samorządowe, szczególnie w gminie pełnią, w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa, rolę pomocniczą w stosunku do instytucji administracji rządowej. Sama
działalność organów gminy ogranicza się do zadań o charakterze porządkowym i opiniodawczym
Pomimo to udział tych organów w zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie
wspólnoty samorządowej jest nie tylko istotny, ale przede wszystkim konieczny. Współpraca organów
gminy, szczególnie z Policją daje gwarancję większej, mocniejszej i bardziej szczelnej ochrony
porządku publicznego i bezpieczeństwa.
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na dzień 30 kwietnia 2004 r.).http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/planywytyczne_zadania-jst.pdf; data pobrania 19 września 2012 r.
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WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH
ZESPOŁÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Streszczenie
Niniejszy artykuł zawiera omówienie części wyników uzyskanych w ramach realizacji badań
własnych pt. Analiza funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego prowadzonych w latach
2009/2010 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Inspiracją do podjęcia badań dotyczących
praktycznych rozwiązań zastosowanych w powiatach i miastach na prawach powiatu, była próba
stworzenia opisu modelowego zespołu zarządzania kryzysowego na potrzeby szkoleń z zakresu
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności realizowanych przy pomocy Multimedialnego Treningu
Decyzyjnego w Katedrze Badań Bezpieczeństwa (dawne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa
Powszechnego). Badaniami zostały objęte powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego (PZZK)
oraz te powoływane przez prezydentów miast na prawach powiatu (MZZK). Próba badawcza
zawierała 82 (58 powiatowych i 24 miejskie) zespoły zarządzania kryzysowego poziomu powiatu, co
w stosunku do ogólnej liczby 379 powiatów i miast na prawach powiatu w naszym kraju daje udział
ok. 22%.
Abstract
This article provides an overview of the results obtained in the framework of studies titled
''Analysis of the functioning crisis management teams in the 2009/2010 School of Fire Service''.
The inspiration to undertake research on practical solutions adopted in the counties and cities with
county rights, was an attempt to create a description of a model of crisis management team for training
in crisis management and civil protection using Multimedia Decision Making Training in the
Department of Safety Research (formerly the Centre for Public Safety Education). The research
covered the district disaster management teams (GPEC) and those appointed by the presidents of cities
with county rights (IPCC). The study sample included 82 entities (58 county and 24 city) crisis
management teams on the county level, which in relation to the total number of 379 counties and cities
with county rights in our country corresponds to approximately 22% of the total number.
***
W artykule tym przytoczone zostały wyniki badań własnych autora pt. Analiza
funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego prowadzonych w latach 2009/2010 w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej.
Inspiracją do podjęcia badań dotyczących praktycznych rozwiązań zastosowanych
w powiatach i miastach na prawach powiatu, była próba stworzenia opisu modelowego zespołu
zarządzania kryzysowego na potrzeby szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
realizowanych przy pomocy Multimedialnego Treningu Decyzyjnego w Katedrze Badań
Bezpieczeństwa (dawne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego). Badaniami zostały objęte
powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego (PZZK) oraz te powoływane przez prezydentów miast
na prawach powiatu (MZZK). Próba badawcza zawierała 82 (58 powiatowych i 24 miejskie) zespoły
zarządzania kryzysowego poziomu powiatu, co w stosunku do ogólnej liczby 379 powiatów i miast
na prawach powiatu daje udział bliski 22%.
Idea tworzenia zespołów wspomagających szefa lokalnej władzy (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, starosty, wojewody) w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia, noszących
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znamiona kryzysu, została ujęta już w Ustawie o stanie klęski żywiołowej1. Art. 12 tej ustawy mówił
o tym, że szef lokalnej władzy, na którym spoczywa obowiązek kierowania działaniami
prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zadania
te wykonuje przy pomocy odpowiednio: gminnego zespołu reagowania, powiatowego zespołu
reagowania kryzysowego, wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego bądź Rządowego
Zespołu Koordynacji Kryzysowej.
Kryzys przez encyklopedię PWN jest definiowany jako przesilenie, moment rozstrzygający,
okres przełomu załamanie się dotychczasowej linii rozwoju2.
Konieczność wspomagania szefa lokalnej władzy podczas kryzysu, wiąże się z bardzo krótkim
czasem podejmowania decyzji, niewielkimi możliwościami przewidywalności zdarzeń,
występowaniem wysokiego stopnia niepewności. Do źródeł kryzysu zaliczyć można między innymi:
- czynniki losowe,
- problemy techniczne,
- błędy ludzkie,
- błędne decyzje kierownictwa3.
Kryzys jest identyfikowany z wieloma dziedzinami działalności praktycznej, jak i naukowej.
Odnosi się głównie, zatem do zagrożeń i wyzwań dla systemów politycznych, integralności
terytorialnej, stabilności ekonomicznej, życia i zdrowia ludzi, dóbr i środowiska4.
Zadaniami zespołów wspomagających szefa lokalnej władzy w według ustawy o stanie klęski
żywiołowej były w szczególności: monitorowanie i prognozowanie rozwoju występujących klęsk
żywiołowych, opracowywanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego, planowanie wsparcia
dla organów reagujących na niższych szczeblach administracji, realizacja procedur i programów
reagowania kryzysowego, przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy
humanitarnej oraz prowadzenie polityki informacyjnej w czasie klęsk żywiołowych. Szczegółowy
opis sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu
reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania
regulowany był Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.5 oraz Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r.6. Zgodnie z tymi rozporządzeniami, zespoły dzielone były
na grupy o charakterze stałym i czasowym. Schemat Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
przedstawia rysunek 1.
Grupy o charakterze stałym tworzyły Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
(PCZK), które realizowało swoje zadania we wszystkich czterech fazach zarządzania kryzysowego.
Grupy o charakterze czasowym włączały się do prac zespołu podczas kolejnych faz: reagowania
i odbudowy. PCZK zgodnie z Rozporzędzeniem RM z 3 grudnia 2002 r., mogło być komórką
organizacyjną komendy powiatowej PSP bądź starostwa powiatowego.

1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558.
Encyklopedia PWN, t. II, Warszawa 2008, s. 455
3
A. Kurkiewicz, Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym, [w:] M. Jabłoński,
L. Smolak (red.) Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk 2007, s. 152
4
W. Kitler, Istota zarządzania kryzysowego, [w:] W. Kitler, J. Gryz (red.), System reagowania kryzysowego,
Toruń 2007, s. 11
5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z 2002 r.)
6
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu
tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego
oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 210, poz. 2038 z 2003 r.)
2
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Rysunek 1. Schemat Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Źródło: opracowanie własne.
Zadania zespołu, a właściwie PCZK w fazie zapobiegania miały na celu redukcję
prawdopodobieństwa bądź wręcz eliminację wystąpienia klęski żywiołowej, albo ograniczenie jej
skutków. Faza przygotowania to czas, w którym zespół realizował zadania planistyczne doskonalące
reagowanie oraz budował bazę sił i środków. Podczas reagowania zespoły podejmowały działania
związane z dostarczaniem pomocy poszkodowanym, ograniczaniem rozwoju zagrożeń oraz strat
i zniszczeń nimi powodowanych. W fazie odbudowy podstawowym zadaniem było przywrócenie
zdolności reagowania, odtworzenie zapasów służb ratowniczych i kluczowej infrastruktury
(m.in. telekomunikacyjnej, energetycznej). Szefem bądź zastępcą szefa takiego zespołu mogła być
osoba wyznaczona przez starostę - szefa lokalnej władzy, która spełniała dwa warunki. Po pierwsze
musiała być zatrudniona w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub
jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży. Po drugie musiała posiadać specjalistyczne wykształcenie w zakresie ratownictwa,
ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, zarządzania kryzysowego
lub musiała być absolwentem wyższych szkół wojskowych. Członkowie grup o charakterze stałym
i czasowym musieli spełniać pierwszy z warunków dotyczących szefa zespołu. Natomiast w skład
grup o charakterze czasowym mogli wchodzić również specjaliści, eksperci, osoby zaufania
społecznego, przedstawiciele organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.
Mimo dość precyzyjnych unormowań bardzo często powiatowe zespoły reagowania kryzysowego
odbiegały budową i składem od zapisów rozporządzenia. Często spotykanymi różnicami były:
 wyznaczanie dwóch lub trzech zastępców szefa;
 wyznaczenie przez starostę siebie samego do pełnienia funkcji szefa zespołu mimo braku
odpowiedniego wykształcenia;
 przypisywanie jednej osobie funkcji w kilku grupach roboczych.
Zdarzały się również inne odstępstwa między innymi podział członków grup stałych
i czasowych na członków stałych i powoływanych doraźnie.
Dalsze zapisy rozporządzenia RM z 3 grudnia 2002 r. regulowały dokumentację, standardy
wyposażenia oraz finansowanie zespołów. I to ze względu na finanse i brak szczegółowych
wytycznych najbardziej od tych uregulowań odbiegały standardy wyposażenia i warunki techniczne
pracy zespołu. Zgodnie z rozporządzeniem RM z 3 grudnia 2002 r. zespół w fazach zapobiegania
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i przygotowania pracował w systemie 8 godzinnym zgodnie z rozkładem czasu pracy urzędu,
w którym był zlokalizowany, a podczas reagowania i odbudowy miał pracować w systemie ciągłym.
Należy również zaznaczyć, że od momentu wejścia w życie ustawy o stanie klęski
żywiołowej, na podstawie której tworzone były opisane wyżej zespoły, na terenie naszego kraju mimo
wielu powodzi, huraganowych wiatrów, suszy czy śnieżyc ani razu nie ogłoszono stanu klęski
żywiołowej. Natomiast rozpoczęły się prace nad ustawą o zarządzaniu kryzysowym7, która nie nadaje
tak szerokich uprawnień organom władzy publicznej jak ustawa o stanie klęski żywiołowej,
ale przekształca dotychczasowe zespoły reagowania kryzysowego w zespoły zarządzania
kryzysowego. Ta zmiana podstawy prawnej powołania zespołów, poszerza ich spektrum działania
do każdej sytuacji kryzysowej, a nie jak poprzednio ogranicza do klęsk żywiołowych.
Ewolucja zespołów od reagowania do zarządzania kryzysowego ukonstytuowana została
art. 32 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wprost mówi o tym, że z dniem wejścia w życie tej
ustawy czyli 22.08.2007 r., gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły
reagowania kryzysowego stają się odpowiednio gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi zespołami
zarządzania kryzysowego. Dzięki temu zapisowi ustawowemu, po zmianie rzeczywistości prawnej nie
utworzyła się luka w funkcjonowaniu zespołów wspomagających szefów lokalnej władzy
w sytuacjach zdarzeń kryzysowych, mimo że sposób funkcjonowania określony przepisami uległ
znacznym zmianom.
Odnosząc się do poziomu powiatowego ustawa o zarządzaniu kryzysowym definiuje organ
właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, którym jest starosta.
Stosując podejście systemowe D. Majchrzak pisze, że w systemie zarządzania kryzysowego
w Polsce nadrzędną funkcję pełni organ zarządzający, którego zadaniem w głównej mierze jest
podejmowanie decyzji, podział zadań dla poszczególnych wykonawców i koordynowanie działań
w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Organ zarządzający określa zakres przedsięwzięć, jak też
ponosi odpowiedzialność za podjęte działania poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.
Podsystem realizuje swoje zadania poprzez zarządzanie, które jest procesem decyzyjnym składającym
się z pozyskiwania, gromadzenia oraz dystrybucji informacji. Wobec tego organ zarządzający jest
układem trzech uporządkowanych elementów spełniających następujące role8:
- organu decyzyjnego – starosta – posiadający decyzje władcze powierzone mu na podstawie ustawy
lub rozporządzenia. Tym samym wpływa na pozostałe podmioty realizujące swoje zadania
w dziedzinie zarządzania kryzysowego;
- organu opiniodawczo-doradczego – powiatowy zespół zarządzania kryzysowego – posiadającego
funkcję opiniodawczo-doradczą, określa strategie działania w danej sytuacji kryzysowej,
rekomendując propozycje rozwiązań, zapewniając komunikację pomiędzy członem decyzyjnym
i planistyczno-koordynującym;
- komórki planistyczno-koordynującej – analizuje i ocenia informacje, przygotowuje warianty działań
i propozycje rozwiązań oraz odpowiada za wdrożenie podjętych decyzji, podział zadań
i koordynację działań.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zadania zarządzania kryzysowego starosta
wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu
oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Starosta powołuje ten zespół oraz określa jego
skład, siedzibę i tryb pracy. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym daje staroście dowolność
przyjmowanej struktury zespołu, co pozwoliło dostosować go do lokalnych potrzeb i rozwiązań,
które poprzednio często wykraczały poza precyzyjne zapisy rozporządzeń RM z 3 grudnia 2002 r.
i RM z dnia 28 listopada 2003 r.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym sposób funkcjonowania i skład zespołu reguluje
starosta, stosownym zarządzeniem dotyczącym powołania zespołu oraz zazwyczaj regulaminem pracy
czy funkcjonowania zespołu. Odnosząc się do podstawy prawnej, wymienianej w zarządzeniach
starostów i prezydentów miast powołujących analizowane przez autora zespoły, okazuje się, że nawet
ten element stanowi różnicę. 92,7% czyli 76 zespołów powołanych jest na podstawie art. 17 ustawy
7
8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z późn. zm.
D. Majchrzak, Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego,
[w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
AON, Warszawa 2011, s. 58-59
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o zarządzaniu kryzysowym, natomiast pozostała część na podstawie art. 14 tej ustawy dotyczącego
poziomu województwa Ponad to 34% zespołów odwołuje się jeszcze do innych aktów prawa tj. 25,4%
do ustaw samorządowych, 6% do regulaminów organizacyjnych starostw, a 2,6% do ustawy o stanie
klęski żywiołowej.
W skład zespołu zarządzania kryzysowego mogą wchodzić podobnie jak w dawnych
zespołach reagowania kryzysowego osoby zatrudnione w starostwie powiatowym, powiatowych
jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych. Poza tym w skład zespołu mogą
wejść przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych oraz inne osoby zaproszone przez
starostę.
Poniższa analiza uwzględnia stałych członków zespołu i nie bierze pod uwagę tych
powoływanych doraźnie czy w miarę potrzeb, na prawach członka.
Uśrednioną liczbę członków zespołów poziomu powiatu z poszczególnych województw,
z rozbiciem na wymienione wcześniej kategorie przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Liczba przedstawicieli poszczególnych podmiotów w powiatowych zespołach
zarządzania kryzysowego, uśredniona dla poszczególnych województw: od dołu (kolor niebieski)
przedstawiciele starostwa powiatowego; (fioletowy) powiatowe jednostki organizacyjne;
(jasno żółty) służby, inspekcje i straże; (jasno niebieski) społeczne organizacje ratownicze;
(żółty) inne osoby zaproszone przez starostę.
Źródło: Opracowanie własne.
Najliczniejszą grupę w zespołach zarządzania kryzysowego stanowią osoby zatrudnione
w starostwach i urzędach miast – 43% osób spośród wszystkich członków zespołów. Kolejną co do
liczebności grupą, są osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat
pomocniczy kierowników zespolonych służb inspekcji i straży powiatowych – 31%. Na trzecim
miejscu plasuje się grupa osób zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych – 16%.
Kolejną grupą są inne osoby zaproszone przez starostę – 8%, a najmniej liczną grupą,
są przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych – 2%.
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W grupie przedstawicieli starostwa powiatowego bądź urzędu miasta, która występuje
w 100% zespołów, obok starosty najczęściej znajdują się również naczelnicy wydziałów właściwych
w sprawach zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, edukacji, zdrowia,
pomocy społecznej, skarbnik czy rzecznik prasowy. Powiatowe jednostki organizacyjne
są reprezentowane przez przedstawicieli m. in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu
Dróg Powiatowych, Szpitali Powiatowych i występują w 84,1% badanych zespołów. Reprezentantów
grupy przedstawicieli jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży podobnie jak pracowników starostwa można odnaleźć w 100%
badanych zespołów, a wchodzą w jej skład przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Państwowego Inspektora
Sanitarnego, KP PSP oraz KP Policji. Wśród przedstawicieli grupy społecznych organizacji
ratowniczych, która występuje w 20,7% zespołów, wymienić można: WOPR, GOPR czy OSP.
Do grupy innych osób włączanych przez starostów do składu zespołów można zaliczyć m.in.
przedstawicieli: Wojska Polskiego, którzy są włączeni do 25,6% zespołów, zakładów energetycznych
(17%), zakładów dystrybucji gazu (12%), PCK (10,9%), ZHP (6%), a ponad to w pojedynczych
przypadkach do składu zespołu powoływani są przedstawiciele zakładów karnych, nadleśnictw,
Caritas, firm prywatnych, PKP, TP S.A., stacji hydrologiczno-meteorologicznych.
Potwierdzeniem wyników badań może być skład Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego powołanego przez Starostę Wejherowskiego, nieujęty w przeprowadzonych badaniach,
przytoczony przez C. Tatarczuka9.
Do czasu wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zespoły wspomagające szefów
lokalnej władzy miały strukturę ściśle określoną rozporządzeniami RM z 3 grudnia 2002 r. i RM
z dnia 28 listopada 2003 r., która przedstawiona jest na rys. 4. W obecnej rzeczywistości prawnej
to szef lokalnej władzy określa strukturę zespołu. Z analizy próby badawczej wynika, że struktury
zespołów można podzielić na dwa rodzaje. Strukturę jednolitą, w której wyodrębniony jest szef bądź
przewodniczący zespołu, jego zastępca/-y oraz członkowie, która występuje w 71% analizowanych
zespołów oraz strukturę grupową, w której wyodrębnieni są jak poprzednio szef bądź przewodniczący
zespołu, jego zastępca/-y oraz grupy. Ze względu na art. 32 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
zapewniający kontynuację w funkcjonowaniu zespołów, zmieniający jedynie ich nazwę z zespołów
reagowania kryzysowego na zespoły zarządzania kryzysowego, część zespołów o strukturze grupowej
funkcjonuje dalej zgodnie z rozporządzeniami RM z 3 grudnia 2002 r. i RM z dnia 28 listopada 2003
r. (16%), a część przyjęła podział na inne grupy (13%). Rozmieszczenie analizowanych w badaniach
zespołów zarządzania kryzysowego wraz z przyjętą w nich strukturą przedstawia rysunek 2.
Każdy zespół, bez względu na strukturę organizacyjną (wyodrębnione grupy np. zgodne
z rozporządzeniami RM z 3 grudnia 2002 r. i RM z dnia 28 listopada 2003 r., bądź struktura jednolita
bez podziału na grupy) posiada kierownictwo. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym precyzuje,
że pracami zespołu kieruje starosta, co w zdecydowanej większości, bo 79 analizowanych zespołach
przekłada się na funkcję przewodniczącego bądź szefa zespołu. W 3 zespołach funkcja ta jest
obsadzona przez odpowiednio Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Miasta Chorzowa, Wicestarostę Powiatu Namysłowskiego oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry. W większości zespołów występuje również funkcja zastępcy przewodniczącego czy zastępcy
szefa zespołu. Najczęściej, bo w 51% zespołów zastępcą szefa jest osoba kierująca wydziałem
właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, następnie Komendant Powiatowy (Miejski) PSP
w 35% zespołów. W 24% analizowanych zespołów zastępcą szefa jest zastępca szefa lokalnej władzy,
w 6% przypadków Komendant Powiatowy Policji, w 3% sekretarz powiatu i w 1% etatowy członek
zarządu.

9

C. Tatarczuk, Teleinformatyczny system wspomagania zarządzania kryzysowego w powiecie wejherowskim,
[w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
AON, Warszawa 2011, s. 364
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Rysunek 2. Struktura zespołów zarządzania kryzysowego.
Źródło: Opracowanie własne.
Z analizowanych dokumentów wynika, że siedzibą czy też miejscem spotkań i pracy zespołu
są pomieszczenia zlokalizowane w starostwie bądź komendzie PSP. Spośród analizowanych
zespołów, 78% ma swoją siedzibę w starostwie bądź urzędzie miejskim (odpowiednio 47 i 17
zespołów), natomiast pozostałe 22% w komendach powiatowych i miejskich PSP (odpowiednio 11 i 7
zespołów).
Zmiana podstawy prawnej tworzenia zespołów wspomagających szefa lokalnej władzy,
z ustawy o stanie klęski żywiołowej i rozporządzeń RM z 3 grudnia 2002 r. i RM z dnia 28 listopada
2003 r. szczegółowo opisujących zespoły reagowania kryzysowego, na ustawę o zarządzaniu
kryzysowym spowodowała większą dowolność w kształtowaniu i funkcjonowaniu powoływanych
zespołów.
Badania wykazały iż w czasie ich realizacji dominującą wśród badanych zespołów była
struktura jednolita, która występowała we wszystkich analizowanych zespołach województw
podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego, a także części zespołów poziomu
powiatu pozostałych województw. Tylko w województwie świętokrzyskim żaden z zespołów nie miał
struktury jednolitej.
Liczebność zespołów poziomu powiatowego wahała się od 4 do 55 członków. Średnia
liczebność zespołów powoływanych przez starostów wyniosła 17 członków natomiast powoływanych
przez prezydentów miast na prawach powiatu 20 członków.
Przedstawione wyniki ukazują różnorodność przyjmowanych przez szefów lokalnej władzy
rozwiązań w zakresie formowania zespołów zarządzania kryzysowego. Należy również zwrócić
uwagę na fakt, że zespoły te podlegają nieustannej ewolucji wynikającej ze zmian aktów prawnych
dotyczących zarządzania kryzysowego, jak również ze zmian kadrowych związanych między innymi
z wyborami samorządowymi.
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Arkadiusz GLISZCZYŃSKI

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH – NIEWYDOLNOŚĆ PROCESU
SOCJALIZACJI, CZY KRYZYS SYSTEMU PRAWNEGO

Streszczenie
Dynamiczne zmiany społeczne ostatnich lat uaktywniły liczne przeobrażenia życia
publicznego, w tym również te, które dotykają płaszczyzny zachowań niegodnych z prawem,
czy wręcz zachowań przestępczych. To one wymuszają na instytucjach państwowych, konieczność
stosowania bardziej skutecznych − niż stosowane dotychczas − środków oddziaływania
wychowawczego, resocjalizacyjnego. Niniejszy artykuł przybliża alternatywne dla izolacyjnych
środków represyjnych, instytucje działań profilaktycznych, probacyjnych jak chociażby: postępowanie
mediacyjne, program terapeutyczny Teaching Family Program, program sądów uczniowskich.
Abstract
Dynamic social changes of recent years have activated numerous transformations in public
life, including those that affect the behavior not in accordance with the law, and even criminal
behavior. They force the state institutions to employ more effective measures than those used so far –
both in case of educational and social reintegration actions. This paper introduces an alternative to the
isolation of repressive institutions of prevention, probation and the mediation, therapeutic program
''Teaching Family Program,'' a program for student courts.
***
Każde państwo winno w swojej działalności, charakteryzować się szczegółowo
sprecyzowanymi zadaniami, które w określonych prawem przypadkach mogą i nawet muszą
przedkładać dobro większości nad potrzeby mniejszości. Działania takie w odniesieniu
do wcześniejszych brutalnych zachowań społeczności, czy to lokalnych, czy też ujmowanych
w kategoriach globalnych, państwowych, winny zawsze uwzględniać kryteria etyczne
i proporcjonalności. W tych przedsięwzięciach nie można stosować jednak ograniczeń tylko
do kwestii odwetu za popełniony czyn zabroniony, ale zadbać o właściwe działania resocjalizacyjne,
prewencyjne. Dynamiczne zmiany społeczne ostatniego dwudziestolecia doprowadziły nie tylko
do powstania nowego obrazu kondycji polityczno-ekonomicznej kraju, ale także uaktywniły liczne
przeobrażenia życia publicznego, w tym również dotykające płaszczyzny zachowań niegodnych
z prawem, czy wręcz zachowań przestępczych. W takiej sytuacji państwo powinno szybko reagować
poprzez efektywną zmianę przepisów prawnych oraz właściwe modelowanie uregulowań
wewnętrznych określających działalność poszczególnych rodzajów służb. Winno podejmować próby
systemowego rozwiązywania jawiących się coraz to nowych zagrożeń. Rozwiązania systemowe
to takie, które uwzględniałyby nie tylko określenie zakresu działania danej instytucji, ale również jej
powiązania z innymi podmiotami, które mają ten sam lub podobny cel.
Uzasadnionym wydaje się być stwierdzenie, że wdzięcznym materiałem do rozważań na temat
ewaluacji przepisów − szczególnie w odniesieniu do wciąż obowiązującej Ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.1 jest temat przestępczości nieletnich,

1

Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późń. zm.
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a bardziej przyczyn jej istnienia, możliwości właściwych oddziaływań wychowawczych, czy też
działań terapeutycznych.
Niniejszy temat wielokrotnie podejmowany był przez licznych zagranicznych przedstawicieli
nauki jak chociażby: Farringtona, Hawkinsa, Lama, Gottfredsona, Hargreavesa, ale i przez polskich
naukowców: Bałandynowicza, Hołysta, Urbana, Gierowskiego, Pytkę. Mimo to wciąż w zakresie
przeciwdziałania przestępczości nieletnich pozostajemy w pewnym stadium zastoju, stagnacji, i jest to
charakterystyczne nie tylko dla istniejących przepisów prawnych, ale również form oddziaływania
wychowawczego.
Celem niniejszego artykułu nie jest przedstawianie gotowych rozwiązań, ale zwrócenie uwagi
na problem, który wg. prezentowanych statystyk charakteryzuje się tendencją wzrostową, i to przede
wszystkim w zakresie czynów najbrutalniejszych. Dla przejrzystości treściowej artykułu pozwoliłem
sobie odnieść się do sprawy przestępczości nieletnich na kilku płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza to
prezentacja wybranych danych statystycznych z przedmiotowego zakresu z uwzględnieniem procesu
powrotności nieletnich do zachowań przestępczych. Płaszczyzna druga, to prezentacja zakresu
działalności Policji oraz niebezpiecznych w skutkach, lukach w obowiązujących przepisach
wykonawczych. Ostatnia, trzecia płaszczyzna, to prezentacja możliwych działań profilaktycznych
ukierunkowanych na tworzenie spójnego, zintegrowanego systemu.
Pogarszające się warunki życia wielu rodzin, bezrobocie, konieczność podejmowania
dodatkowego − często w ponadnormatywnym czasie pracy − zatrudnienia, nieprzystosowanie
rodziców do nowych warunków życia oraz wiele innych czynników wpływają na zachowania
przestępcze nieletnich. W roku 2011 Policja ustaliła 521 942 podejrzanych oraz stwierdziła
1 159 554 przestępstwa. Wśród ogólnej liczby ujawnionych podejrzanych było 49 654 nieletnich
sprawców, którzy dokonali 101 026 czynów karalnych. W porównaniu do 2010 roku odnotowano
spadek liczby nieletnich sprawców o 1 509 osób oraz wzrost o 601 czynów karalnych.

Wykres 1. Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem oraz czynów karalnych na terenie
kraju w 2011 r2.
Wskaźnik udziału nieletnich sprawców czynów karalnych w ogólnej liczbie ustalonych
podejrzanych wyniósł 9,5 %, natomiast czyny karalne stanowiły 8,7 % ogółu przestępstw
stwierdzonych. Warto w tym miejscu wskazać, że prezentowane dane statystyczne dotyczą tylko
czynów karalnych do których zaliczamy wszystkie przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia
2

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w roku 2011.
Warszawa 2012 r, s. 6.
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skarbowe i wybrane wykroczenia z kodeksu wykroczeń. Większość wykroczeń stanowi tylko przejaw
demoralizacji i nie znajduje odzwierciedlenia w policyjnych statystykach, a przecież tego rodzaju
zachowania również stanowią przejaw niedostosowania społecznego. Wspomniane dwa rodzaje
zachowań kryminogennych sprecyzuję w dalszej części artykułu.
W ogólnej liczbie 101 026 czynów karalnych, te o charakterze kryminalnym stanowiły
96,0 %. Wśród czynów karalnych dominowały zachowania o charakterze najbrutalniejszym
z użyciem przemocy oraz niebezpiecznych narzędzi, jak: rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze
(stanowiące 47,4 % ogółu przestępstw stwierdzonych w tej kategorii); uszczerbek na zdrowiu
(stanowiące 33,4 % ogółu przestępstw stwierdzonych w tej kategorii); udział w bójce lub pobiciu
(stanowiące 29,8 % ogółu przestępstw stwierdzonych w tej kategorii). Dokładne dane przedstawia
wykres nr 2.

Wykres 2. Udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw
stwierdzonych w danej kategorii w 2011 r. (w %)3.
Szczególnie wymowne są dane dotyczące zakresu powrotności nieletnich sprawców czynów
karalnych do przestępczego procederu. Do popełnienia czynu karalnego powróciło
3 948 nieletnich sprawców, spośród których 2 343 dokonało w przeszłości podobnego czynu, a 1 605
naruszyło inne przepisy.
Policjanci w 2011 roku ujawnili 4 267 uciekinierów z domów rodzinnych, 8 243 samowolnie
przebywających poza terenem placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym młodzieżowych
ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii) oraz 540 uciekinierów
z zakładów poprawczych lub schronisk dla nieletnich4.
Osób małoletnich poniżej 13 roku życia, które dopuściły się czynu zabronionego
w rozumieniu art. 1 § 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu
w sprawach nieletnich odnotowano 2 372. Dokonali oni 1 724 czyny zabronione. Należy jednak
pamiętać, że czyny zabronione małoletnich poniżej 13 roku życia nie są uwzględniane w zestawieniu
przestępczości stwierdzonej ogółem5. Zaprezentowane dane jednoznacznie wskazują, że przestępczość
nieletnich oraz wszelkie przejawy demoralizacji stanowią poważny problem społecznokryminologiczny.
Szczegółowo kwestie dotyczące działalności Policji na rzecz przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich reguluje Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia
3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz
3

Ibidem, s. 7.
Dane pochodzą z Formularza statystycznego III/6, dotyczącego rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji
na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej, za: Tamże, s. 8.
5
Ibidem.
4
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małoletnich6. Wśród wielości przepisów wewnętrznych Policji, cytowane Zarządzenie jest jednym
z najbardziej postępowych, z tego względu, że przedkłada działalność profilaktyczną nad działalność
wykrywczą, przewiduje i wskazuje obszary współpracy instytucjonalnej. Najszerszy zakres
obowiązków nałożony został na policjantów ds. nieletnich i patologii − co z resztą wydaje się
całkowicie zrozumiałe − oraz na dzielnicowych. Dzielnicowy w ujęciu przedmiotowego Zarządzenia
jest dzielnicowym prospołecznym, prewencyjnym, a nie dzielnicowym represyjnym, jest zatem
dzielnicowym o jakiego,,walczą” naukowcy i lokalne społeczeństwo. Niestety przepis bezpośrednio
regulujący pracę dzielnicowych tj. Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji w sprawie form
i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych7 przedstawia
dzielnicowego w świetle policjanta represyjnego, który z rozpowszechnioną w świecie filozofią
community policing, ma niewiele wspólnego. Z tego powodu dzielnicowi nie czyją się kreatorami
działalności prewencyjnej, nie potrafią dostrzec swojego miejsca w zorganizowanym systemie
powiązanych ze sobą, i ze sobą współpracujących instytucji. Często ich własne aspiracje, inicjatywa
są zagłuszane przez zlecanie im czynności, które w gruncie rzeczy winny być realizowane przez inne
służby, instytucje. Większość działań profilaktycznych, prewencyjnych realizowanych przez
dzielnicowych, winno opierać się na informacjach pozyskiwanych z tzw. rozpoznania osobowego,
które znacznie utrudniają obowiązujące przepisy prawne. Wśród instytucji informowanych o powrocie
do życia społecznego osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych nie ma tej, która bezpośrednio
realizowała czynności wykrywcze, dowodowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym,
a na co dzień wykonuje zadania służbowe w środowisku, do którego osoby pozbawione wolności
powrócą – nie ma Policji8. Analogicznie rzecz się ma w stosunku do osób nieletnich powracających
do życia wolnościowego po pobycie w placówkach prawnej izolacji dla nieletnich. W jaki zatem
sposób dzielnicowy – niejednokrotnie mający w podległym mu rejonie służbowym kilka tysięcy osób
– ma efektywnie realizować zadania w ramach działań prewencyjnych, pomocy postpenitencjarnej,
w stosunku do osób powracających po odbyciu kary do warunków wolnościowych?
Przecież najprawdopodobniej nigdy nie pozna personaliów tych osób.
Zakładając jednak, że Policja wykonała swoje czynności w sposób prawidłowy,
tj. przeprowadziła z wynikiem pozytywnym proces typowania w gronie lokalnej społeczności osób
młodych zagrożonych demoralizacją lub wykazujących przejawy niedostosowania społecznego
lub w dalszym etapie, efektywnie zebrała materiał dowodowy, który stanie się podstawą
do stosowania przez Sąd wobec nieletniego, środków nieizolacyjnych lub izolacyjnych, warto
wskazać możliwości stosowania bardziej efektywnych środków profilaktycznych i probacyjnych,
aniżeli dotychczas spotykane. Ich stosowanie wymusza współdziałanie z Policją innych instytucji,
co z kolei jest pierwszym krokiem do budowy efektywnych instytucjonalnych systemów.
Jednym z takich środków jest postępowanie mediacyjne oparte na wspominanej już wcześniej
Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Już w początkowej fazie jej obowiązywania pojawiły
się liczne niejasności i trudności proceduralne. Powodów tego stanu jest wiele, jak chociażby
wielorodność ustaw i procedur, z których w ramach postępowania w sprawach nieletnich może
korzystać sędzia np. przepisy kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego,
kodeksu karnego – części ogólnej, kodeksu karnego skarbowego lub kodeksu wykroczeń.
Zgoła odmiennym problemem jest nieścisłość terminologiczna, jak chociażby w przypadku
podstawowego pojęcia – podstawowego bo ujętego w preambule do niniejszej Ustawy – jakim jest
demoralizacja. Pojęcie to w Ustawie nie zostało dokładnie zdefiniowane, a ona sama traktuje je bardzo
szeroko, co może, i zapewne niejednokrotnie prowadzi do dowolnego manipulowania tym pojęciem.
Za demoralizację należy zatem uznać szczególnie intensywną i względnie trwałą postać
nieprzystosowania społecznego. To pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie
wartości moralnych, przejawiający się niekiedy przez przestępczość9. Jeszcze szerzej zagadnienie
6

Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64.
Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 95 z późń. zm.
8
Szerzej na ten temat: A. Gliszczyński, Rozpoznanie osobowe prowadzone przez dzielnicowych. Uwagi de lege
lata i postulaty de lege ferenda,,Przegląd Prewencyjny”, 2011, nr 1 (3), s. 13-16.
9
Por. M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Zakamycze 2004, s. 66-68; A. Ratajczak,
Materialno-prawne problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w:,,Państwo i Prawo” 1983, z. 2,
s. 10.
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demoralizacji ujmuje Sąd Najwyższy wskazując, że stopień demoralizacji może przejawiać się nie
tylko przez uprzednie popełnienie przestępstw w ogóle, czy popadanie w konflikt z prawem, ale może
wyrazić się także w sposobie przygotowania i realizacji tego przestępstwa, które jest aktualnie
przedmiotem osądu. Ustawa podejmując próbę regulacji tego zagadnienia podaje przykładowy katalog
okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego. Wśród nich wymienić można: naruszanie
zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się
od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach
przestępczych. Okoliczności powyżej podane mają niejednolity zakres znaczeniowy: od materialnie
nieograniczonego (naruszanie zasad współżycia społecznego), poprzez formalnie ograniczony
(popełnienie czynu zabronionego), do jednoznacznie określonych (pozostałe)10. Reasumując, można
stwierdzić, że przejaw demoralizacji i czyn karalny to dwie odrębne kategorie prawne, co znajduje
z resztą uzasadnienie w słowach K. Gromek: ,,Omawiana ustawa wprowadziła też nowe pojęcie ,,czyn karalny”, będący wprawdzie czynem zabronionym, wyodrębnionym jednak z przejawów
demoralizacji jako specjalna kategoria prawna”11.
Postępowanie mediacyjne w praktyce będzie stosowane przede wszystkim w takich sprawach
czynów karalnych, jako czynach zabronionych o większym ciężarze gatunkowym, co nie oznacza
oczywiście, że nie może być stosowane w przypadku demoralizacji12. Jest ono alternatywnym
środkiem oddziaływań wychowawczych w postępowaniu w sprawach nieletnich, który zgodnie
z postulatem zawartym w pkt. 11 tzw. Reguł Minimalnych Narodów Zjednoczonych przyjętych przez
Zgromadzenie Ogólne 29 listopada 1985 r. polega na odsuwaniu nieletnich od formalnego systemu
wymiaru sprawiedliwości. Celem jest zapobieganie negatywnym następstwom reakcji tego systemu,
którymi mogą być stygmatyzacja, naznaczenie nieletniego jako osoby, która weszła w konflikt
z normami prawnokarnymi. Mediacja winna być połączona z naprawieniem szkody oraz winna
posiadać walor wychowawczy w zakresie unikania naruszeń prawa w przyszłości.
Sama mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, a jednocześnie satysfakcjonującego
obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy
udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg
negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga − nie narzucając stronom żadnego rozwiązania
− w wypracowaniu porozumienia. Szczególne znaczenie mediacji ujawnia się w konfliktach,
w których podłożem są czyny zabronione pod groźbą kary. Wówczas ma ona doprowadzić
do zniwelowania, a przynajmniej złagodzenia skutków wiktymizacji pierwotnej oraz osłabić zjawisko
dodatkowych stresów i cierpień ofiary wynikających z niewłaściwego odnoszenia się do niej przez
lokalną społeczność określanych mianem wiktymizacji wtórnej.
Pokrzywdzony w procesie mediacji jest wysłuchany, może sam zadawać pytania, dowiedzieć
się, dlaczego poniósł szkodę, może się pozbyć lęku przed sprawcą, ma szansę na zadośćuczynienie,
zdobywa doświadczenia, jak się chronić przed wiktymizacją i sam podejmuje decyzje.
Mediacja zakończona pojednaniem, wyrównaniem szkody z równoczesną możliwością interwencji
natury socjalnej, wychowawczej czy edukacyjnej, stać się może początkiem końca kryminalnej
aktywności nieletniego. Jak wskazuje B. Hołyst:,,Każdemu sprawcy konfrontacja z ofiarą
w psychologicznym ujęciu rozwiązywania konfliktu umożliwia pełniejsze zrozumienie skutków
swego przestępczego postępowania, możliwość podjęcia racjonalnego zadośćuczynienia i wyrównania
wspólnie uzgodnionej wysokości szkody13. W psychice sprawcy po bezpośrednim spotkaniu z ofiarą
budzi się z reguły gotowość do poniesienia skutków swego postępowania bez potrzeby oczekiwania
na rozstrzygnięcie uzyskane na drodze sądowej. W tej sytuacji mediacja, a w jej rezultacie pojednanie
między sprawcą i ofiarą pozwala dostrzegać wzajemną relację, w wyniku której droga do normalności
jest bliższa. Dzięki temu mediacja stanowi jedną ze skuteczniejszych metod profilaktyki społecznej14.
10

K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004, s. 99.
Ibidem, s. 100.
12
Zob. P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2007,
s. 26-27.
13
B. Hołyst, Wiktymologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 266–278.
14
Z. Piechowiak, Wybrane problemy praktyki mediacji pomiędzy sprawcą i ofiarą (w świetle Seminarium Rady
Europy, Barcelona, 12 lipca 1995 r.), Opieka–Terapia–Wychowanie 1996, nr 4 (28).
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Niestety skuteczną, nie oznacza, że powszechną. Stosowanie postępowania mediacyjnego to zaledwie
ułamek procenta prowadzonych postępowań w sprawach nieletnich.
W wielu przypadkach z uwagi na występujące negatywne przesłanki stosowania postępowania
mediacyjnego, jak chociażby brak zgody stron postępowania, uzasadnionym jest stosowanie innych
środków niekoniecznie izolacyjnych, które już od dawna są oceniane jako mało efektywne.
Przykładem takiego przedsięwzięcia jest program terapeutyczny Teaching family program. Jego celem
jest realizacja zadań resocjalizacyjnych poprzez wyrównywanie braków w zachowaniu się,
eliminowaniu negatywnych cech zachowania, czy wzmacnianie kontroli własnego zachowania. Jest on
oparty na kilku współistniejących czynnikach tj. kontroli społecznej, realizowanej przez lokalne
władze oświatowe i społeczne, sąd dla nieletnich, nauczycieli-rodziców i zainteresowanych
mieszkańców, którzy tworzą tzw. radę społeczną; celach programowych; domach terapeutycznych.
O ile każdy proces terapeutyczny, skierowany jest do konkretnej grupy osób-klientów, ma określony
cel, którego stopień osiągalności jest na bieżąco monitorowany przez organy kontrolne, o tyle w tym
programie swoistą nowość stanowią wspomniane domy terapeutyczne. Z założenia winny one
znajdować się blisko domów rodzinnych młodzieży, która została skierowana na terapię, aby w ten
sposób umożliwić częste kontakty z rodziną. Mając na uwadze, że zdecydowana część zaburzeń
zachowania wynika z wadliwie funkcjonującej rodziny, duża częstotliwość takich kontaktów, z jednej
strony umożliwia lepsze zrozumienie stosunków panujących w rodzinie, z drugiej daje
natychmiastową ocenę oddziaływań terapeutycznych. Personel pracujący z młodzieżą stanowią
nauczyciele-rodzice, którzy muszą być małżeństwem. Nie muszą posiadać typowego wykształcenia
pedagogicznego, a jedynie ukończony program kształcący, trwający około jednego roku,
po ukończeniu którego otrzymują dyplom. Można wyróżnić kilka zasad generalnych, jakimi powinni
się kierować nauczyciele-rodzice w pracy z młodzieżą: 1) praca z grupą musi być rozpoczęta w ściśle
określony sposób; 2) pierwszego dnia należy wychowankowi objaśnić cele i zadania programu oraz
zasady panujące w domu terapeutycznym; 3) podczas pierwszego tygodnia podopiecznego nie należy
karać, natomiast trzeba dużo czasu poświęcić na udzielanie wskazówek; 4) należy wytłumaczyć
wychowankowi, czym jest dobre zachowanie; 5) nauczyciel-rodzic musi wiedzieć, jak karać;
6) egzekwowanie od młodzieży właściwego zachowania, wymaga wcześniejszego udzielenia
im zrozumiałych, jasno sprecyzowanych wskazówek − wychowanek musi wiedzieć, czego się
od niego oczekuje, jak powinien się zachowywać15.
Właściwie prowadzona praca, pozwala na osiągnięcie jednego z najbardziej oczekiwanych
efektów tj. takiego, gdzie ryzyko ucieczki młodzieży z placówki jest bliska zeru, albo kiedy to oni
sami bronią programu przed krytycznymi uwagami otoczenia. Można to osiągnąć poprzez rozwinięcie
relacji między młodzieżą a jej opiekunami, którą to relację można scharakteryzować takimi
elementami jak: przywiązanie, sympatia, zainteresowanie i troska, szacunek, uprzejmość, łatwość
przystosowania, udział w podejmowaniu decyzji. Nadrzędną zasadą Teaching Family Program jest to,
że największy wpływ wywiera się na wychowanka w początkowej fazie programu. Podczas pracy
redukowane są początkowo ustalone reguły, które stopniowo są zastępowane przez bardziej naturalne
formy zachowań. W miarę postępu programu, młodzież będzie sama ustalała obowiązujące zasady,
które będą jej bardziej odpowiadały. W tym przypadku możemy mówić o bardziej zawansowanym
procesie, zwanym systemem samorządowym. Podopieczni uczą się rządzenia przez siebie samych,
kierowania i współpracy w grupie. Utwierdzenie wyuczonych, poprawnych form zachowania,
następuje poprzez wybór jednego spośród wychowanków, który będzie kontrolował zachowanie
pozostałych członków grupy. Aby jednak jego funkcje kontrolne były respektowane przez wszystkich,
musi być wybrany większością głosów z jednoczesnym prawem do przydzielania i odbierania
punktów za właściwe lub naganne zachowanie. Równie istotnym składnikiem wskazanego systemu
samorządowego są zebrania rodzinne, podczas których nauczyciele przedstawiają zasady i cele
funkcjonowania w rodzinie. Podczas pierwszych spotkań nauczyciele-rodzice pełnią rolę dyktatorów,
którzy ustalają i objaśniają reguły, a następnie sprawdzają, czy młodzież je rozumie. Po pewnym
czasie, kiedy sztywne zasady zmniejszają zaufanie do nauczycieli, należy je stopniowo redukować.

15

A. Bałandynowicz, System resocjalizacji nieletnich − od patologii do normalności. w: S. Przybyliński,
Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, Kraków 2010, s. 16-17.
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Zebrania rodzinne, zwane często konferencjami, dają młodzieży możliwość wypowiadania się na swój
temat, stwarzają okazje do rozmowy na temat nauczycieli, czy też samego programu.
Problem karania i nagradzania w Teaching Family Program został rozwiązany poprzez
wprowadzenie tzw. systemu punktowego. Polega on na przyznawaniu lub odbieraniu punktów, na
natychmiastowe nagradzanie pozytywnych zachowań i karanie negatywnych. Aby uzyskać jakiś
przywilej, młodzież musi go kupić za zdobyte punkty premiowe za pozytywne zachowanie. System
punktowy składa się z dwóch poziomów, przez które przechodzi młodzież: 1) poziom pierwszy −
godzinowy, dzienny lub tygodniowy system punktowy, gdzie wychowanek musi zamienić uzyskane
punkty na przywileje odpowiednio w ciągu kilku godzin, cały dzień czy tydzień; 2) poziom drugi,
na którym nie ma już punktów. Jeżeli wychowanek zachowuje się poprawnie, przebywa w domu
terapeutycznym tylko miesiąc. Z tego poziomu można wychowanka cofnąć do poziomu pierwszego.
Przebywając w domu, nieletni jest ciągle po opieką prowadzących program, których zadaniem jest
pomoc rodzicom w utrzymaniu wyuczonych pożądanych form zachowań16.
Teaching Family Program cechuje się dobrowolnością i respektowaniem praw młodzieży
do wolnego wyboru, gdyż już podczas kierowania do domu terapeutycznego wychowanek może
wybrać ten program lub typowy ośrodek resocjalizacyjny. To z kolei, ma już samo w sobie
oddziaływanie terapeutyczne, ponieważ osoba taka ma świadomość własnej decyzji, do której nikt jej
nie zmuszał.
Przykładem innych działań zmierzających do zmniejszenia powrotności nieletnich sprawców
na drogę przestępstwa, jest projekt „sądów uczniowskich” opracowany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości Bawarii we współpracy z kierownictwem szkolnictwa oraz policją i prokuraturą.
W listopadzie 2000 r. rozpoczął działalność pierwszy z czterech „sądów uczniowskich” w Bawarii.
Do 2007 r. działalność w tym landzie rozpoczęły trzy takie „sądy”. Istota działania tej instytucji
opiera się na przekonaniu, że nikt tak dobrze nie rozumie młodych ludzi jak ich rówieśnicy.
Rozpoczęcie działalności „sądów uczniowskich” poprzedzone jest 28 godzinnym szkoleniem
z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa. Zasadą postępowania jest to, że jeden przypadek rozpatrują
trzej uczniowie, którzy nie mogą pochodzić z tej samej szkoły, ani z bezpośredniego otoczenia
sprawcy. Przygotowanie posiedzenia „sądu” koordynowane jest przez wykwalifikowanego pedagoga,
który uczestniczy w posiedzeniach. Członkowie „sądów uczniowskich” nie posiadają formalnych
uprawnień sędziowskich. W zakres ich kompetencji nie wchodzi wydawanie wyroków, wyznaczanie
kar i sankcji sądowych oraz wpływ na wykonanie kary. Stanowią jedynie
o środkach wychowawczych oraz mogą wskazywać na takie sposoby postępowania nieletnich, które
prowadziłyby do naprawienia wyrządzonej szkody i przywrócenia stanu sprzed jej zaistnienia.
Niniejszy program skierowany jest do nieletnich sprawców w wieku od 14 do 18 lat, którzy dopuścili
się przestępstw o średnim ciężarze gatunkowym17.
Postępowanie przed „sądem uczniowskim” rozpoczyna się od przeprowadzenia wstępnej
rozmowy ze sprawcą. Następnie trwają obrady, w trakcie których „sędziowie” rozmawiają
o motywach i skutkach czynu popełnionego przez sprawcę. Udzielone przez sprawcę odpowiedzi
pozwalają uzyskać informacje na temat samego czynu oraz przeżyć mu towarzyszących.
Końcowe decyzje gremium formułowane są na piśmie. Uczniowie orzekający mogą nałożyć
na sprawcę obowiązek określonego zachowania się, np. przeproszenie pokrzywdzonego, udział
w zajęciach dotyczących ruchu drogowego, pracę społeczną, różne formy naprawienia szkody,
pisemną refleksję na temat swego zachowania się czy też drobne opłaty na rzecz instytucji
użyteczności publicznej.
Cechą charakterystyczną omawianego postępowania jest to, że pozostaje ono tylko
i wyłącznie w kompetencji prokuratora, który podejmuje decyzję o odstąpieniu od ścigania karnego,
w sytuacji, gdy nałożony na nieletniego środek wychowawczy został wprowadzony bądź
zrealizowany. Zatem wniesienie skargi i rozpoczęcie postępowania na drodze sądowej jest zbędne.
Prokurator w sytuacji, kiedy przemawiają za tym okoliczności, może zachęcić „sąd uczniowski”
16
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Ibidem, s. 23.
W prawie niemieckim pojęcie nieletniego jest określone przez ustawę o sądach dla nieletnich, według której
nieletnim jest każdy, kto w chwili popełnienia czynu ukończył lat 14, ale nie ukończył 18.Ustawa ta swoim
zakresem obejmuje również osoby młodociane, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 18 lat,
ale nie ukończyły 21 roku życia.
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do zastosowania wobec nieletniego napomnienia oraz nakazu w postaci takich środków jak: spełnienie
świadczenia pracy, wyrównanie poszkodowanemu szkody lub uczestnictwo w zajęciach z zakresu
ruchu drogowego. Możliwe jest również zastosowanie wobec sprawcy napomnienia wraz
z obowiązkiem określonego działania, określonego przez ustawę. Rozwiązania te przyniosły
pozytywne rezultaty. W miejscach, gdzie nie funkcjonowały „sądy uczniowskie”, powrót na drogę
przestępstwa przez wcześniej osądzonych sprawców był o 12% większy.18 Należy zatem zastanowić
się, czy rozwiązania przyjęte w Niemczech byłyby do przyjęcia w Polsce, czy warto sięgnąć
do doświadczeń sąsiadów, stosując nowatorskie i alternatywne sposoby pracy z nieletnimi.
Jak pokazują wyniki badań naukowych, pierwsze objawy niedostosowania społecznego
występują dość wcześnie i często są lekceważone. Położenie nacisku na wczesną i skuteczną
działalność profilaktyczną w znacznej mierze ograniczyłoby rozmiary zjawiska wadliwej socjalizacji.
Wiele badań dotyczących przyczyn przestępczości nieletnich – i możliwych sposobów jej
zapobiegania – sugerowało, że wykształcenie odgrywa w tej kwestii centralną rolę19. Między innymi
z tego powodu wśród badaczy i personelu szkolnego istnieje przekonanie, że jedną z funkcji szkoły
jest rzeczywiste zapobieganie przestępczości, a bardziej aktywne i systematyczne wysiłki w tym
kierunku mogą sprawić, że szkoła efektywniej zapobiegać będzie zachowaniom dewiacyjnym
młodzieży. Jak relacjonuje to w jednym ze swoich artykułów A. Bałandynowicz, zasadniczo szkoły
mogą podejmować kroki w kierunku zapobiegania przestępstwom, stosując dwie główne metody.
Pierwsza z nich sprowadza się do sformułowania specjalnych programów przystosowanych dla
uczniów mających problemy w szkole (mierne osiągnięcia w nauczaniu, wagary, chuligańskie
zachowanie itp.), narażonych na ryzyko rozwoju przestępczego zachowania. Jest to tzw. interwencja
indywidualna. Może ona przybrać formę wsparcia i kontroli klasy przez psychologa lub doradcę,
czy też indywidualnego skierowania na korekcję. Druga metoda obejmuje działania zaprojektowane
w celu obniżenia poziomu przestępczości wśród ogółu uczniów. Jest to interwencja zbiorowa20.
Ewoluowanie programów podkreślających znaczenie indywidualnych interwencji wykazało,
że nie mają one żadnego wpływu na stymulatory do popełniania przestępstw. Zastosowanie metody
indywidualnej interwencji napotyka trudności w postaci wyboru najbardziej sprzyjającego momentu jej
zastosowania. Wilson zaobserwował, że „programy szkolne zaprojektowane, by obniżyć wskaźnik
przestępczości powinny być wdrażane, gdy dziecko jest bardzo małe albo powinny angażować w swoje
działanie całą szkołę”21. Uogólniając, na podstawie problemów istniejących w szkole można przewidzieć
powstanie zachowań przestępczych nawet dokładniej, niż na podstawie statusu społecznoekonomicznego rodziny czy jej struktury. Efekt będzie jeszcze większy, jeżeli weźmiemy pod uwagę
jedynie recydywistów. Sveri w badaniach przeprowadzonych na 25 włamywaczach odkrył, że 16 z nich
chodziło na wagary i było nieposłusznych w szkole22. Przy obejmowaniu konkretnych uczniów
indywidualnym programem należy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że segregacja osób
doświadczających trudności w szkole może wywoływać wiele niepożądanych konsekwencji.
Uczniowie tacy mogą zostać napiętnowani, ale mogą też jak wskazuje Farrington: ,,zacząć kreować
samospełniające się przekonanie o własnym niepowodzeniu, które może stymulować danego

18

A.M. Chomiuk-Żywalewska, Instytucja „sądów uczniowskich” w Niemczech jako alternatywne rozwiązanie
przeciwdziałania przestępczości nieletnich, Prokuratura i Prawo, 2008, nr 3, s. 139 i n.
19
J. W i l s o n, G. L o u r y (1994). From Children to Citizens. Families, Schools and Delinquency Prevention
nr III. Springer Verlag, New York, za: A. Bałandynowicz, Przestępczość nieletnich a socjalizacyjne funkcje
szkoły,,,Prokuratura i Prawo”, 2006, nr 7-8, s. 5.
20
A. Bałandynowicz, Przestępczość…, dz. cyt. s. 9.
21
J. W i l s o n, G. L o u r y (1994). From Children to Citizens. Families, Schools and Delinquency Prevention,
nr III. Springer Verlag, New York; J. W i l s o n, R. H e r r n s t e i n (1995). Crime and Human Nature. Simon
and Schuster, New York, za: A. Bałandynowicz, Przestępczość…, dz. cyt., s. 9.
22
K. S v e r i (1994). Persistenta Brottslingar (Persistent Criminals). Department of Criminology, University
of Stockholm, za: A. Bałandynowicz, Przestępczość…, dz. cyt., s. 10.
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człowieka do popełnienia przestępstwa, a nie temu zapobiegać”23. Po drugie, izolowani uczniowie
mogą stracić kontakt z pozostałymi i wiązać się tylko z osobami o podobnych problemach24.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że nadrzędnym celem wszelkich działań społecznych,
profilaktycznych jest niesienie rodzinie pomocy na płaszczyźnie psychologicznej, wychowawczej,
dydaktycznej czy materialnej. Nie oznacza to jednak, że państwo powinno stworzyć sieć wzajemnie
się powielających instytucji, które − a można to stwierdzić na podstawie obserwacji otaczającej nas
rzeczywistości − rozbudowują ponad miarę swoje struktury, a tym samym żądają coraz to większego
wsparcia finansowego. Myślę, że zadania, jakie stoją przed konkretnymi instytucjami, winny być
precyzyjnie określone tj. podążając za M. Ossowską, powinny być uporządkowane, nie mogą mieć
charakteru usług pojedynczych, tylko pluralnych, wielokrotnych. Powinny się one charakteryzować
powtarzalnością, stabilnością, zmierzaniem ku zakładanemu celowi, nie powinny być sprzeczne,
ale logiczne i w dużym stopniu koherentne, to jest gwarantujące to, do czego podążają – do osiągnięcia założeń projektodawcy systemu”25.
Proces socjalizacji odbywa się w dużej mierze w środowiskach rodzinnych.
W sytuacji, gdy te środowiska obciążone są patologicznie, proces socjalizacji zostaje zaburzony
i mogą pojawiać się przejawy niedostosowania społecznego wśród młodzieży. W niniejszym materiale
nie została ujęta sprawa przemocy w rodzinie, która może generować zachowania agresywne jej
członków. Istniejące w tym zakresie procedury prawne, również obarczone są pewnymi błędami, które
powodują, że ich realna użyteczność w rozwiązywaniu codziennych rodzinnych problemów,
jest ograniczona.
Przedstawiłem tylko wycinek problematyki związanej z przestępczością nieletnich
oraz podejmowanymi - nielicznymi niestety - próbami stosowania efektywnych środków
profilaktycznych i probacyjnych. Bez wątpienia problematyka przestępczości nieletnich jest
zagadnieniem rozwojowym, gdyż jak pokazują wszelkie statystyki, wciąż wskaźnik zarówno
przestępczości jak i powrotności nieletnich do przestępczego procederu jest bardzo wysoki.
Na postawione na wstępie pytanie czy przestępczość nieletnich jest wynikiem niewydolność procesu
socjalizacji, czy kryzysem systemu prawnego trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej
bowiem strony tworzy się nowsze, wydajniejsze prawo, które jednak z uwagi na brak przepisów
wykonawczych lub ich nieprecyzyjność, rodzi w mających je stosować funkcjonariuszach obawy,
również te dotyczące przekroczenia uprawnień. Z drugiej strony mnoży się liczbę organów
działających na rzecz profilaktyki nieletnich, przez co rozmywa się cel sam w sobie, chociaż
dokumentacja służbowa jest perfekcyjnie prowadzona. Brak czasami świadomości funkcjonariuszy
wszelkich instytucji, że każdy przypadek jest indywidualny, i nie można go rozpatrywać z poziomu
kartki papieru. Dowody nieudolności takiego podejścia serwują nam prawie codziennie środki
masowego przekazu. Po trzecie z wielką trudnością przychodzi nam adaptacja programów
resocjalizacyjnych i probacyjnych stosowanych w sąsiednich krajach, na nasze potrzeby.
Z góry przesądzamy, że to co udało się i z powodzeniem wciąż realizuje poza naszymi granicami,
z pewnością nie uda się w naszej rzeczywistości. Jest to teza niesłuszna. Słuszności nabrałaby
wówczas, gdyby udowodnić, że nasi nieletni są inni niż nieletni – obcokrajowcy, czyli, że popełniają
inne czyny, wykazują odmienne przejawy demoralizacji, inne są czynniki kryminogenne,
środowiskowe czy powodujące niedostosowanie społeczne.
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DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH, NA PRZYKŁADZIE POWODZI Z 2010 ROKU
Streszczenie
Podstawowym pytaniem, na jakie stara się odpowiedzieć artykuł, jest: Jakie działania mogą
być skutecznie prowadzone przez organizacje pozarządowe w sytuacjach kryzysowych oraz co zrobić,
aby zwiększyć ich zakres i skuteczność? Analiza dokonana została na podstawie działań podjętych
przez wybrane organizacje pozarządowe podczas powodzi w 2010 roku. Jej wyniki pozwoliły
na potwierdzenie wysokiego potencjału różnorodnych organizacji pozarządowych w walce
z sytuacjami kryzysowymi oraz umożliwiły ustalenie metod usprawnienia działań podejmowanych
przez NGO.
Abstract
The basic question which the article tries to answer is: What actions can be effectively carried
out by non-governmental organizations in crisis situations and what to do to increase their scope and
effectiveness? The analysis was made based on the actions taken by the selected non-governmental
organizations during the flood in 2010. The results allowed us to confirm the high potential of various
non-governmental organizations in the fight against the crisis and allowed the establishment
of methods needed to improve the activities undertaken by NGOs.
Powódź z 2010 roku stanowiła okazję do zweryfikowania skuteczności działań
podejmowanych przez administrację publiczną w czasie sytuacji kryzysowych. W zależności
od perspektywy, z jakiej dokonuje się oceny, można wysnuć różnorodne wnioski na temat operacji
podejmowanych przez poszczególne szczeble systemu zarządzania kryzysowego. Jednak niezależnie
od stopnia sprawności etatowych jednostek dbających o bezpieczeństwo obywateli, w pewnym
momencie narastająca sytuacja kryzysowa uniemożliwia sprawne funkcjonowanie tych instytucji.
Dalsza eskalacja sytuacji kryzysowej prowadzić może do wystąpienia kryzysu i istotnego zagrożenia
bezpieczeństwa dużej grupy obywateli. Jednym ze sposobów na podniesienie granicy akceptowalnego
ryzyka jest zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i walkę
z poszczególnymi zagrożeniami. Działania przeciwpowodziowe podejmowane w Polsce w 2010 roku
stanowią dobrą bazę do analizy tego, jak szeroki zakres czynności można powierzyć grupom
obywatelskim w celu zwiększenia potencjału działań przeciwkryzysowych. Podstawowe pytanie,
na jakie będę chciał odpowiedzieć, brzmi: Jakie działania mogą być skutecznie prowadzone przez
organizacje pozarządowe w sytuacjach kryzysowych oraz co zrobić, aby zwiększyć ich zakres
i skuteczność?
Podział zagrożeń
Pierwszym pytaniem szczegółowym, na które należy udzielić odpowiedzi w celu odpowiedzi
na główny problem badawczy, jest: Jakie zagrożenia niesie ze sobą powódź o tak dużej skali jak
ta z 2010 roku? Precyzując spektrum zagrożeń oraz dokonując ich typologii, łatwiej będzie ustalić,

82

Kamil Goryń

jak duża ich część może być zniwelowana przez działania obywateli zrzeszonych w ramach NGO1
oraz nieformalnych inicjatywach obywatelskich. Powódź sklasyfikować możemy jako zagrożenie
ekologiczne, a dokładniej katastrofę naturalną2. W zależności od zasięgu i intensywności jej
występowania spotkamy się z: zalaniem terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek
i cieków wodnych, uszkodzeniem infrastruktury przeciwpowodziowej, podtopieniami budynków,
uszkodzeniem
infrastruktury
komunikacyjnej,
bezpośrednim
zagrożeniem
dla
życia
i zdrowia ludności oraz zwierząt na terenach zagrożonych zalaniem, skażeniem zalanych terenów.
Pojawienie się pełnego spektrum zagrożeń bezpośrednio związanych z powodzią sprawia, że mogą
wystąpić również zagrożenia typu społecznego i ekonomicznego3. Spowodowane jest to tym,
że duże zniszczenia w infrastrukturze wpływają w znacznym stopniu na ekonomię obszaru
dotkniętego przez powódź, która w istotny sposób oddziałuje na nastroje społeczeństwa.
Dla przykładu, zniszczenia wywołane przez falę powodziową mogą pozbawić dużą część
mieszkańców zalanych obszarów źródła dochodu, a co za tym idzie, wywoływać niekorzystne
zjawiska społeczne związane z pogorszeniem się ich poziomu życia. Również bezpośrednie straty
materialne wywołane np. zniszczeniem upraw lub majątku powodzian wpływają w znaczący sposób
na budżet osób prawnych i fizycznych, przez co utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ich
funkcjonowanie. Do niekorzystnych następstw zaliczyć należy również pogorszenie się poziomu
opieki zdrowotnej oraz w dalszej perspektywie warunków edukacji.
Podsumowując, zagrożenia związane z powodziami możemy podzielić na bezpośrednie,
związane z wystąpieniem kataklizmu naturalnego, oraz pośrednie uzależnione od skali
i intensywności zjawisk bezpośrednich. Przy czym intensywność zjawisk bezpośrednich wpływa
wprost proporcjonalnie do możliwości wystąpienia zjawisk pośrednich.
Biorąc pod uwagę pełne spektrum zagrożeń, wskazana jest ich analiza z perspektywy czasu
występowania. Chodzi tu głównie o okres czasu, jaki mija od momentu pojawienia się informacji
o potencjalnym zagrożeniu do momentu jego wystąpienia. Dla potrzeby niniejszej analizy przyjąłem,
że zagrożenia bezpośrednie mają z reguły charakter nagły, natomiast pośrednie, ze względu na fakt,
iż stanowią następstwo, opóźniony. W przypadku zagrożeń bezpośrednich, najczęściej związanych
z opadami atmosferycznymi oraz przejściem fali powodziowej, czas na reakcję jest istotnie
ograniczony. Trzon sił wyznaczonych do zwalczania zagrożeń stanowią tutaj głównie jednostki
funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej KSRG) wspomagane
przez okoliczną ludność zamieszkującą zagrożone tereny. Taki stan rzeczy wynika z wysokiej
gotowości i krótkiego czasu reakcji jednostek KSRG oraz chęci „obrony” własnego dobytku i okolicy
przez mieszkańców. W przypadku zagrożeń pośrednich zwiększeniu ulega procentowy udział
organizacji i jednostek, które nie funkcjonują w ramach KSRG oraz ludności niezamieszkującej
terenów zalewowych. Spowodowane jest to tym, że zagrożenia pośrednie ze względu
na poprzedzające je zagrożenia bezpośrednie pozwalają na zmobilizowanie NGO oraz grup
obywatelskich do niesienia pomocy poszkodowanym. Co więcej, charakter zagrożeń pośrednich
sprawia, że najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania ich wystąpieniu są działania ze strony
organizacji i grup obywatelskich polegające na pomocy w przywróceniu poziomu życia osób
poszkodowanych, co pozwala m.in. na wzmocnienie więzi społecznych i pobudza aktywność
społeczną nawet w regionach, które nie zostały dotknięte przez powódź. Wynika to z chęci realizacji
potrzeb wyższego rzędu, takich jak potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeby samorealizacji4.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że zdarzenia pośrednie charakteryzują się z reguły znacznie
dłuższym czasem trwania niż zdarzenia bezpośrednie. Dotykają one głównie tkanki społecznej
i wymagają złożonej pracy wielu instytucji. Pomoc w tym wypadku nie może koncentrować się
jedynie na odbudowie infrastruktury, gdyż rekonstrukcji wymaga również struktura społecznoekonomiczna.
Możemy więc mówić o zagrożeniach bezpośrednich, które z reguły są zdarzeniami nagłymi
i krótkotrwałymi, gdyż związane są z bezpośrednim występowaniem czynnika ryzyka, takim jak duże
opady deszczu lub fala kulminacyjna. Zagrożenia pośrednie możemy natomiast przesunąć na osi czasu
1

NGO (ang. non-governmentalorganization) - organizacje pozarządowe.
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007, s. 13-30.
3
Tamże, s. 13-16.
4
Odnosi się to bezpośrednio do hierarchii potrzeb utworzonej przez A. Maslowa.
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i określić je mianem zdarzeń opóźnionych, gdyż wywoływane są przez zdarzenia bezpośrednie
i pozostawiają więcej czasu na reakcję.
Analiza sytuacji powodziowej
Kolejną kwestią problemową jest określenie Jak duża gama zagrożeń towarzyszyła powodzi
z 2010 roku? Intensywne opady, które wystąpiły w drugiej połowie maja 2010 roku, spowodowały
znaczne podniesienie poziomu wody w Wiśle oraz na Odrze, które doprowadziło w wielu miejscach
do przesiąkania i przerwania wałów przeciwpowodziowych. Wystąpiły dwie fale powodziowe
wywołane opadami występującymi w terminie 14-18 maja oraz 1-2 czerwca. Konsekwencją tego były
zalania i podtopienia ponad 550 tys. hektarów w 2157 miejscowościach5. Skala powodzi
spowodowała, że konieczna była ewakuacja ponad 30 tys. osób. Zagrożona lub zniszczona została
infrastruktura, w tym drogi oraz linie kolejowe, do czego przyczyniły się również masowo
występujące osuwiska. Skala zagrożeń spowodowała, że uruchomiono Europejski Mechanizm Obrony
Cywilnej, w ramach którego do Polski wysłane zostały jednostki ratownicze z Francji i Niemiec.
Walkę z powodzią wspomagały również jednostki funkcjonujące w ramach BaltFloodCombat6
współtworzone przez Estońską, Litewską oraz Łotewską straż pożarną. Akcję przeciwpowodziową
wspomagały także jednostki z Czech, Danii oraz Rosji.
Skala powodzi spowodowała wystąpienie praktycznie pełnego zakresu wymienionych
wcześniej zagrożeń bezpośrednich, które objęły swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie,
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie,
śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Zniszczenia wywołane wystąpieniem opadów oraz fali
powodziowej przyczyniły się także do pojawienia się zagrożeń pośrednich w postaci zagrożeń
społecznych i ekonomicznych. Wskaźnikiem sugerującym te zjawiska były np. pozwy zbiorowe
kierowane przeciw władzom przez poszkodowanych mieszkańców78 oraz zastrzeżenia wysuwane
w stosunku do rządu przez organy Unii Europejskiej9.
W pozostałych województwach również odnotowano podniesienie się poziomu wód, jednak
zakres występujących zagrożeń był znacznie ograniczony, a przez to ryzyko wystąpienia zagrożeń
pośrednich było praktycznie zerowe.
Aktywność organizacji pozarządowych w walce z powodzią
Ostatnim z elementów, który pozwoli na odpowiedź na główne pytanie postawione
w artykule, będzie określenie: Jakie działania podejmowały wybrane organizacje pozarządowe
w ramach walki z powodzią w 2010 roku? Podstawową kwestią, której należało dokonać w celu
odpowiedzi na to pytanie, był wybór określonych organizacji oraz inicjatyw, które w sposób
reprezentatywny ukazałyby ogół podejmowanych działań. Do analizy posłużyły inicjatywy „Razem
Powodzianom”, „Szlachetna Paczka dla Powodzian”, „Stop Powodziom!” oraz działania prowadzone
przez Federację Polskich Banków Żywności oraz ZHP. Zakres działań podejmowanych przez
poszczególne organizacje oraz w ramach wskazanych inicjatyw obejmował zwalczanie zagrożeń
bezpośrednich i pośrednich. W okresie powodzi i bezpośrednio po jej wystąpieniu można było
zaobserwować zainicjowanie wielu akcji polegających na wsparciu osób poszkodowanych.
Te wskazane powyżej stanowiły jedynie ich część, jednak mechanizmy funkcjonowania w nich
występujące są wystarczająco reprezentatywne dla większości.

5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powódź_w_Europie_Środkowej_(2010), dostęp: 8.09.2012 r.
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7
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dostęp: 8.09.2012 r.
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Ogólnie przeciwdziałanie zagrożeniom bezpośrednim obejmowało m.in.: pomoc w umacnianiu wałów
przeciwpowodziowych, pomoc w usuwaniu wody z zalanych terenów, udzielanie pomocy medycznej
osobom poszkodowanym, doraźne dostarczanie żywności, odzieży i środków technicznych dla osób
poszkodowanych, pomoc w ewakuacji ludności oraz zwierząt z zagrożonych terenów. W zakresie
zwalczania zagrożeń pośrednich podejmowano działania mające na celu zbiórkę środków
umożliwiających odbudowę zniszczonej infrastruktury oraz budynków mieszkalnych, a także
przywrócenie rejonom poszkodowanym stanu sprzed powodzi.
Akcja „Razem Powodzianom”
15 organizacji pozarządowych: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polska
Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie
TRATWA, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie Klon-Jawor zainicjowały akcję
„Razem Powodzianom”10, której celem była koordynacja działań, dokonywanie bieżącej analizy
oraz weryfikacja potrzeb osób poszkodowanych, co miało umożliwić usprawnienie przepływu
informacji o sytuacji powodzian11. Jednym z efektów tej współpracy było utworzenie stron
internetowych powodz.ngo.pl, alert.powodz.ngo.pl oraz uruchomienie infolinii 0 801 112 112,
które stanowiły platformę do wymiany informacji na temat prowadzonych akcji pomocowych
oraz pomagały w rozdysponowaniu pomocy osobom poszkodowanym. Umożliwiały one bezpośrednie
nawiązanie kontaktu pomiędzy poszkodowanymi a osobami i instytucjami chcącymi udzielić
im pomocy. Działania te stanowiły odpowiedź na potrzebę utworzenia ogólnodostępnej bazy danych
zawierającej informacje o osobach potrzebujących. Istotny jest tutaj fakt wysokiej przejrzystości
utworzonych serwisów oraz łatwość, z jaką można się za ich pomocą zwrócić o pomoc
lub też ją zaoferować. Taki stan rzeczy w znacznym stopniu usprawnił działania i zwiększył
funkcjonalność utworzonego serwisu. Dodatkowo warto zaznaczyć, iż za techniczny aspekt
funkcjonowania wymienionych wcześniej serwisów odpowiadało m.in. oprogramowanie open source,
które wykorzystywane było do pomocy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Stworzyła je Ushahidi
Inc.12, firma non-profit odpowiedzialna za tworzenie oprogramowania do zbierania, obróbki
oraz wizualizacji danych w celu usprawnienia procesu niesienia pomocy humanitarnej. Przy tworzeniu
systemu w Polsce NGO pomagały profesjonalne firmy zajmujące się tworzeniem serwisów
internetowych, dzięki czemu całość przygotowana była w bardzo krótkim czasie oraz od początku
uruchomienia posiadała wysoką funkcjonalność.
Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem zorganizowanym dzięki inicjatywie „Razem
Powodzianom” był „Weekend dla Powodzian”. Polegało ono na wysyłaniu wolontariuszy na tereny
zniszczone przez powódź w celu pomocy osobom poszkodowanym w usuwaniu jej skutków.
Osoby chętne zgłaszały się do koordynatorów akcji w celu ustalenia miejsca i terminu ich pracy
na zalanych terenach. Ze strony organizatorów wolontariusze mieli zapewnione ubezpieczenie
oraz pomoc w znalezieniu noclegów13. Działania w ramach „Weekendu dla Powodzian” prowadzone
były do końca sierpnia 2010 roku.
„Szlachetna Paczka dla Powodzian”
Stowarzyszenie WIOSNA, organizator akcji „Szlachetna Paczka”, zorganizowało akcję
„Szlachetna Paczka dla Powodzian”, której celem było przygotowanie paczek stanowiących
odpowiedź na indywidualne potrzeby osób poszkodowanych. Organizowana akcja podzielona była
10
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na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował dostarczenie ustandaryzowanych paczek zawierających
artykuły pierwszej potrzeby oraz przeprowadzenie badań ankietowych, których wynikiem było
otrzymanie informacji na temat indywidualnych potrzeb każdej poszkodowanej rodziny.
Według informacji podanych przez organizatorów w akcji wzięło udział około 700 wolontariuszy,
z czego 385 osób stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych14. Pierwszy etap prowadzonej akcji
rozpoczął się 24 maja i prowadzony był do połowy lipca 2010 roku. Jego efektem było udzielenie
pomocy o wartości 537 tys. zł 3394 rodzinom dotkniętym przez powódź. Drugi etap prowadzonej
akcji polegał na udzieleniu pomocy rodzinom, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi.
Dane o wielkości szkód organizatorzy akcji uzyskali dzięki ankietom wypełnianym przez osoby
poszkodowane w pierwszym etapie. Efektem przeprowadzenia drugiego etapu działań było udzielenie
pomocy 1300 rodzinom na łączną sumę 477 tys. zł15. W odróżnieniu od pierwszego etapu w ramach
niesionej pomocy osobom poszkodowanym przekazywano m.in.: materiały budowlane, meble oraz
sprzęt AGD (m.in. pralki oraz lodówki). Zwieńczeniem działań z 2010 roku było zorganizowanie akcji
„Wyprawka szkolna dla Sandomierza”, podczas której przekazano meble, przybory szkolne oraz
książki dla około 50 dzieci z okolic Sandomierza. Ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę
w inicjatywie prowadzonej przez Stowarzyszenie WIOSNA, jest fakt, iż kwestie logistyczne związane
z udzielaniem pomocy dla powodzian były rozwiązywane na zasadzie wolontariatu. Osoby chętne
do przetransportowania zebranych darów przewoziły je bezpośrednio w miejsca docelowe.
Dodatkowo wizyty wolontariuszy, które pomagały w ustaleniu potrzeb osób poszkodowanych
stanowiły swoiste wsparcie psychologiczne, które również jest bardzo istotnym elementem
w przeciwdziałaniu pogłębianiu się sytuacji kryzysowej.
Działania Federacji Polskich Banków Żywności
Warte wyróżnienia są również działania, jakie podjęła Federacja Polskich Banków Żywności
zaangażowana w inicjatywę „Razem Powodzianom”. W chwili obecnej zrzesza ona 28 Banków
Żywności. W 2010 roku zbiórki podejmowane na rzecz powodzian rozpoczęły się już 20 maja.
Według informacji udostępnionych przez organizatorów akcji do dnia 10 czerwca Banki Żywności
przekazały ponad 550 ton żywności na rzecz powodzian16. Niecały miesiąc później, czyli 2 lipca, ilość
żywności przekazanej powodzianom wyniosła 955 ton17. W raporcie z dnia 19 lipca ilość ta wzrosła
do ponad 1 170 ton18. Oprócz przekazywania żywności wspomagano koordynację działań
polegających na umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz usuwaniu skutków powodzi.
Wysoka sprawność w pozyskiwaniu oraz przekazywaniu tak dużych ilości zaopatrzenia wynikała
z posiadanego doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań. Wysokie zaufanie społeczne
i pozytywny wizerunek tych instytucji sprawiły, że otrzymały one istotne wsparcie ze strony osób
prawnych i fizycznych. W sprawozdaniu merytorycznym za rok 201019 wskazano, że ponad 500 ton
przekazanych darów zostało rozwiezionych przez firmę DB Schenker nieodpłatnie. Dodatkowo wiele
firm produkujących lub handlujących żywnością zaangażowało się w prowadzone akcje poprzez
nieodpłatne przekazanie swoich wyrobów na rzecz powodzian. Wskazywano m.in. Żywiec Zdrój S.A.,
Danone, Pepsi Cola GBP, Animex, Nestle, Cisowianka, Ustronianka20. Powyższy przykład doskonale
wskazuje, że organizacje wpisywane w trzeci sektor mają olbrzymi potencjał do mobilizowania nie
tylko społeczeństwa, ale także prywatnych firm z sektora rynkowego. Ważna jest również bardzo
14
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wysoka elastyczność, którą można zauważyć na podstawie różnorodności podejmowanych działań.
Wcześniej opisane działania Stowarzyszenia WIOSNA, którego flagową inicjatywą jest „Szlachetna
Paczka”, kojarzona głównie z okresem świąt Bożego Narodzenia, pokazały, że możliwa jest szybka
odpowiedź na pojawiające się nagle potrzeby społeczne.
Akcja „Stop Powodziom!”
Kolejnym przykładem elastyczności podyktowanej potrzebą przeciwdziałania narastającej
sytuacji kryzysowej są działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja dnia 4 lipca 2010
roku przeprowadziła akcję „Stop Powodziom!”, w wyniku której uzbierano 2 644 507,34
zł przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej21. Analiza źródeł pozyskiwania datków wskazuje na dużą różnorodność, co zwiększyło
szanse na wsparcie ze strony społeczeństwa. Największą sumę pieniędzy uzyskano ze zbiórki
do puszek kwestarskich, wyniosła ona ponad 1 mln 400 tys. zł. Drugą, co do skuteczności, metodą
pozyskiwania funduszy były bezpośrednie wpłaty na konto, które przyniosły ponad 560 tys. zł.
Wysokość datków wrzuconych do stacjonarnych skarbon wyniosła ponad 361 tys. zł, natomiast datki
pozyskane za pomocą smsów wyniosły łącznie 294 075 zł. Całkowity koszt organizacji zbiórki
wyniósł 68 048,81 zł22. Jak widać na powyższym przykładzie, Fundacja WOŚP była w stanie
w relatywnie krótkim czasie zorganizować zbiórkę publiczną przy niewielkich nakładach własnych.
Z innych niż bezpośrednie sposoby przekazania gotówki wpłynęło na konto Fundacji ponad 850 tys.
zł, co wskazuje na skuteczność dywersyfikacji metod pozyskiwania datków. Ostatecznie akcja
zakończyła się 18 grudnia 2010 roku przekazaniem zakupionego sprzętu dla 575 Ochotniczych Straży
Pożarnych23.
Działania Związku Harcerstwa Polskiego
Poza wskazanymi inicjatywami, takimi jak „Razem Powodzianom”, „Szlachetna Paczka
dla Powodzian”, „Stop Powodziom!” oraz działaniami Federacji Polskich Banków Żywności warto
przyjrzeć się dokładnie działaniom jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce, jaką
jest Związek Harcerstwa Polskiego. Z danych pochodzących ze sprawozdania za rok 201024 wynika,
iż ZHP liczyło wtedy około 94 tys. członków. Zaznaczono jednak, że ze względu na wprowadzanie
Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych Ewidencja ZHP nie umieszczono w nim wszystkich
członków, przez co opierano się jedynie na oświadczeniach poszczególnych jednostek
organizacyjnych. W najnowszym dostępnym sprawozdaniu liczba członków szacowana jest na 120
tys. osób. Niezależnie jednak od szacowanej liczby członków można przyjąć, że nie jest ona mniejsza
niż 90 tys. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż ZHP posiada bardzo bogatą historię oraz rozbudowaną
strukturę terenową. W chwili obecnej ZHP podzielone jest na 17 Chorągwi, które w dalszej kolejności
dzielą się na Hufce. Szczególnie istotna w kwestii zarządzania kryzysowego jest duża powszechność
ruchu skautowego w Polsce, funkcjonowanie w jego ramach drużyn i grup o specjalnościach
ratowniczych oraz relatywnie wysoka zdolność do mobilizacji i podporządkowywania się poleceniom
zwierzchników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż ZHP ze względu na specyfikę prowadzonej
działalności dysponuje dużym zapleczem środków technicznych pozwalających na zapewnienie
schronienia osobom poszkodowanym. Wszystkie te elementy sprawiają, że członkowie organizacji
aktywnie włączają się w praktycznie każdą akcję związaną ze zwalczaniem skutków zdarzeń
masowych. Co więcej, hierarchiczna struktura organizacji pozwala na dokonanie szybkiej mobilizacji
poszczególnych członków, niezależnie od pełnionej przez nich funkcji. Do działań podejmowanych
przez harcerzy podczas powodzi z 2010 roku zaliczyć można25:
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 bezpośrednie działania podejmowane na wałach przeciwpowodziowych polegające na ich
wzmacnianiu oraz patrolowaniu,
 pomoc w ewakuacji i akcji ratunkowej,
 udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym,
 prowadzenie centrów informacyjnych i koordynacja działań wolontariuszy,
 wypożyczanie sprzętu do akcji ratunkowych,
 udostępnianie lokali oraz koców, materacy i łóżek polowych dla ewakuowanej ludności
 opieka nad osobami ewakuowanymi,
 prowadzenie zbiórek pieniędzy oraz środków rzeczowych dla osób poszkodowanych,
 pomoc w usuwaniu szkód wyrządzonych przez powódź,
 organizacja obozów wypoczynkowych dla osób z zalanych terenów.
Jak widać, różnorodność zadań wykonywanych przez członków ZHP jest bardzo duża. Biorąc
pod uwagę zastosowany podział, można bezsprzecznie stwierdzić, że działania prowadzone przez tą
organizację pomagają zwalczać zagrożenia bezpośrednie oraz pośrednie. Ze względu na dużą liczbę
członków organizacji funkcjonujących na terenie całego kraju odpowiedź na ewentualne problemy jest
bardzo szybka. Dodatkowo ze względu na posiadane zaplecze materiałowe będące w posiadaniu
poszczególnych jednostek organizacyjnych organizacja ta może rozwiązać przynajmniej część
problemów logistycznych związanych z zapewnieniem schronienia nie tylko dla osób
poszkodowanych, ale również uczestniczących w akcji ratunkowej26. Istotne zaplecze logistyczne
stanowi również duża liczba przeszkolonych członków, którzy potrafią podejmować działania
w niesprzyjających warunkach. Wszak różnorodna aktywność w terenie oraz wyjazdy na obozy
i biwaki stanowią nieodłączny element działalności w harcerstwie. Można więc zaryzykować
stwierdzenie, iż Związek Harcerstwa Polskiego jest jedyną z wymienionych organizacji
pozarządowych, która jest w stanie zaangażować się w pełni w przeciwdziałanie zagrożeniom
o charakterze nagłym.
Ogólna charakterystyka podjętych działań
Inicjatywy wymienionych organizacji pozarządowych stanowią dobry przykład tego, jak
szerokiego przekroju aktywności możemy oczekiwać od osób w nich zrzeszonych. Jak widać,
podejmowane działania w znacznym stopniu pomagają zażegnać zagrożenia bezpośrednie, niestety
minusem jest tutaj znacznie wydłużony czas reakcji w stosunku do służb działających w ramach
KSRG. Ze względu na to, że działalność w organizacjach pozarządowych stanowi najczęściej
dodatkową aktywność dla ich członków, nie posiadają oni tak wysokich zdolności mobilizacyjnych
jak np. OSP lub PSP. Z tego tytułu pamiętać należy, iż odpowiedź na zagrożenia o nagłej specyfice
może być opóźniona, a w początkowym etapie na pewno będzie ograniczona jedynie do osób żyjących
na terenach zagrożonych. Sytuacja ulega znacznej poprawie, gdy przyjrzymy się zagrożeniom
pośrednim o charakterze opóźnionym. Charakterystyka tych zagrożeń sprawia, że rozwijają się one
znacznie dłużej niż zagrożenia bezpośrednie i w większej mierze dotyczą potrzeb wyższego rzędu.
Częściową odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, daje analiza hierarchii potrzeb utworzona
przez Abrahama Maslowa. Możemy zauważyć, że na samym dole jako potrzeby podstawowe
wymienione są potrzeby fizjologiczne. Następne w kolejności są potrzeby związane
z bezpieczeństwem, później zaś z miłością i przynależnością. Potrzeby szacunku i uznania
oraz samorealizacji zajmują szczyt hierarchii. Generalnie założyć można, że aby zacząć zaspokajać
potrzeby wyższego rzędu, jednostka musi przynajmniej częściowo zaspokoić potrzeby niższe.
Przekładając to na powódź z 2010 roku. W sytuacji, gdy jednostka nie może realizować potrzeb
fizjologicznych, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku występowania pełnej gamy
zagrożeń bezpośrednich podczas powodzi o dużej skali, zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu schodzi
na dalszy plan. Sprawia to, że zagrożenia pośrednie powiązane z potrzebami wyższego rzędu nie są
odczuwane. Zostają odsunięte w czasie do momentu przynajmniej częściowej stabilizacji i zażegnania
zagrożeń bezpośrednich. Daje to czas na przygotowanie odpowiedniej akcji pomocowej dla osób
26
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poszkodowanych. Gdy analizujemy działania organizacji pozarządowych, zauważyć można olbrzymią
skalę zaangażowania społecznego w pomoc osobom poszkodowanym. W perspektywie jednej akcji
możemy mówić o setkach wolontariuszy. Gdy przeanalizuje się całokształt pomocy, liczbę osób
pomagających liczyć można w tysiącach. Co ważne, są to osoby, które docierają bezpośrednio do osób
poszkodowanych i udzielają pomocy dokładnie w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie.
Tutaj najlepiej można dostrzec potencjał i siłę organizacji pozarządowych. Gdyby administracja
rządowa chciała wykorzystać taką liczbę zasobów ludzkich, wiązałoby się to z poniesieniem
olbrzymich kosztów. W wypadku organizacji pozarządowych działania te absorbują czas i pieniądze
członków, co jednocześnie odciąża organy administracji państwowej. Dodatkowo, charakter zagrożeń
pośrednich, do których należą zagrożenia społeczne i ekonomiczne, sprawia, że instytucje publiczne
nie są w stanie nieść pomocy tak skutecznie jak inni członkowie społeczności, do których przynależą
osoby poszkodowane. Przeciwdziałanie problemom społecznym wymaga konsolidacji i wspólnej
pracy całej społeczności lokalnej i nie może być uskutecznianie ze szczebla urzędów państwowych.
Podobnie wygląda sytuacja w wypadku zagrożeń ekonomicznych. Nadmierna ingerencja w postaci
zasiłków celowych oraz świadczeń socjalnych prowadzić może do wykształcenia postawy
roszczeniowej. Co gorsze, w takiej sytuacji problemem może stać się wyuczona bezradność członków
określonej społeczności, którzy oczekiwać będą pomocy ze strony organów państwowych przy
wystąpieniu każdej, nawet najmniejszej trudności życiowej. Działania organizacji pozarządowych,
mimo iż doraźnie wyglądają podobnie, funkcjonują według innej zasady. Tutaj pomoc na rzecz
drugiej osoby jest niesiona przez konkretną osobę, co w pewnym zakresie powoduje powstanie długu
wdzięczności, który może zostać spłacony np. przez pomoc innej poszkodowanej osobie. Pobudzane
są do działania dość proste mechanizmy funkcjonujące w ramach psychologii społecznej.
Wnioski
Wszystkie wymienione organizacje i akcje łączy jedna, bardzo istotna z punktu zarządzania
cecha. Są to duże, sprawnie funkcjonujące inicjatywy, które posiadają bardzo dużą siłę przebicia
w mediach oraz są dobrze postrzegane w społeczeństwie. Inicjatywa „Razem Powodzianom”
stworzona została przez 15 dużych organizacji pozarządowych, które dodatkowo podejmowały
indywidualne działania na rzecz powodzian. Przykładem są tu ZHP oraz Federacja Polskich Banków
Żywności. Ochotnicze Straże Pożarne współdziałające w ramach tego przedsięwzięcia też wpisują się
w ten model, jednak rola pełniona przez nie w ramach KSRG jest bardziej istotna. Dodatkowo zasady
ich działania w sytuacjach kryzysowych zostały wielokrotnie przetestowane, więc analizowanie
ich w tym opracowaniu jest bezcelowe. Równie pozytywną oceną społeczną może poszczycić się
Fundacja WOŚP oraz Stowarzyszenie WIOSNA, znane dobrze z organizacji „Szlachetnej Paczki”.
Z perspektywy poszczególnych szczebli systemu zarządzania kryzysowego znacznie ułatwia
to przygotowanie planów zarządzania kryzysowego, gdyż ogranicza liczbę organizacji
pozarządowych, z którymi konieczne jest ustalenie formy sprawnej współpracy. Analiza działań
podejmowanych przez poszczególne NGO pozwala na scharakteryzowanie zadań, do których mogą
zostać wyznaczone, a w efekcie ujęcie ich w zadaniach z zakresu planowania cywilnego opisanych
w art. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Dodatkowo duże
organizacje pozarządowe posiadają większą zdolność do inicjowania działań w społeczeństwie.
Znana organizacja ciesząca się estymą jest w stanie przyciągnąć większą liczbę wolontariuszy.
Dodatkowo posiada również większe możliwości przekazania informacji na temat prowadzonych akcji
w mediach głównego nurtu, a co za tym idzie, zwiększenia ich skuteczności.
Duże organizacje posiadają również znacznie większe możliwości z zakresu pozyskiwania
środków z sektora rynkowego. Organizatorzy akcji „Razem Powodzianom” byli w stanie zapewnić
ubezpieczenie dla wolontariuszy zgłaszających się do pomocy na zalanych terenach. Wsparcie dla
akcji uzyskali m.in. u firm, takich jak Allianz, PricewaterhouseCoopers czy PKN Orlen. Ponadto
uzyskali wsparcie medialne od Dziennik Metro, Polskie Radio Jedynka, Radio TOK FM oraz
Tygodnik Powszechny. Podobnie było w przypadku Fundacji WOŚP, której akcja „Stop Powodziom!”
wsparta była przez telewizję TVN i TVN24. Dodatkowo ciekawym zjawiskiem była krytyka TVP 2
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za brak transmisji z przeprowadzonej akcji27, co wyraźnie wskazuje na siłę posiadaną przez duże
i znane organizacje pozarządowe. Nawiązanie tak szerokiej współpracy międzysektorowej jest
ciekawym zjawiskiem, gdyż pokazuje, że przy właściwym podejściu do przedstawicieli II sektora
możliwe jest uzyskanie znacznej pomocy, nawet w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście zabiegi
stanowiły przede wszystkim działania marketingowe, jednak istotny jest fakt, że w znacznym stopniu
ułatwiły skuteczne niesienie pomocy przez organizacje pozarządowe.
W działaniach organizacji pozarządowych na rzecz osób poszkodowanych podczas powodzi
w 2010 roku można zauważyć jeszcze jeden bardzo istotny element. Praktycznie każda z nich
zajmowała się wspomaganiem przepływu informacji oraz koordynacją działań wolontariuszy.
Tak duża skala zjawiska może wskazywać na trudności, z jakimi spotykają się poszczególne osoby
zdecydowane zaangażować się w pomoc w sytuacjach kryzysowych. Z reguły zakres działania
organizacji pozarządowych stanowi odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. W tym wypadku taką
potrzebą była skuteczna wymiana informacji pomiędzy poszkodowanymi oraz osobami skłonnymi
udzielić pomocy. Taki stan rzeczy świadczy, iż mogą występować problemy w przepływie informacji
na poszczególnych szczeblach w systemie zarządzania kryzysowego. Dodatkowo osoby i instytucje,
które nie zostały uwzględnione w pierwotnych planach zarządzania kryzysowego, mają utrudniony
bądź uniemożliwiony udział w zwalczaniu poszczególnych zagrożeń, co świadczyć może
o nierzetelnym przygotowaniu powyższych dokumentów. O ile pozostały zakres działalności wynikał
bezpośrednio z występujących zagrożeń, o tyle działania związane z koordynacją
oraz rozpowszechnianiem informacji powinny w większym stopniu stanowić domenę jednostek
bezpośrednio związanych ze sztabami zarządzania kryzysowego.
Udział organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu skutkom powodzi w 2010 roku
wskazał, że włączenie ich do systemu zarządzania kryzysowego jest ze wszech miar korzystne.
Należy jednak pamiętać, iż żadne przepisy nie zapewnią skutecznej ochrony w sytuacjach
kryzysowych, jeżeli nie zostaną zrealizowane zgodnie z ich założeniami. Sam fakt ujęcia określonych
organizacji w planach zarządzania kryzysowego nie sprawi, że współpraca pomiędzy I a III sektorem
przebiegnie pomyślnie. Podstawowe działania, na jakich należy się skoncentrować, powinny dotyczyć
szeroko rozumianego systemu ostrzegawczo-informacyjnego. Specyfika działań realizowanych przez
NGO sprawia, że nie mogą one podjąć działań tak dynamicznie jak np. jednostki Państwowej Straży
Pożarnej. Wymagają one odpowiednio więcej czasu do zmobilizowania swoich członków, reszty
społeczeństwa oraz dostępnych środków w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Opóźnienie reakcji
na zagrożenia, które określiłem, jako bezpośrednie, jest największą wadą organizacji społecznych.
Niemniej jednak, gdy sytuacja kryzysowa narasta powoli, skuteczność tych organizacji wzrasta.
Niezaprzeczalnym atutem, który przemawia za większym uwzględnieniem działań podejmowanych
przez NGO, jest duży zakres pomocy przy relatywnie niskich kosztach. Osoby angażujące się
w pomoc dla powodzian angażowały własne zasoby, przez co nie obciążały organizacji
koordynujących poszczególne inicjatywy pomocowe. Działania Fundacji WOŚP stanowią idealny
przykład obrazujący tę sytuację. Środki przeznaczone na realizację akcji „Stop Powodziom!”
stanowiły zaledwie 2,5% sumy, którą trzeba było wydać na jej realizację. Nie uwzględniając
oczywiście pracy wolontariuszy i innych osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia.
Współpraca z sektorem rynkowym, ze względu na duże zaangażowanie społeczne, również wychodzi
organizacjom pozarządowym bardzo dobrze. Część zadań przez nie realizowanych jest przejmowana
przez firmy prywatne, co pozwala na zwiększenie skuteczności i zakresu realizowanych inicjatyw.
Presja społeczna wymusza wsparcie ze strony rynku, co dodatkowo pozwala na zwiększenie zasięgu
prowadzonych działań.
Podsumowanie
Jakie działania mogą być skutecznie prowadzone przez organizacje pozarządowe w sytuacjach
kryzysowych oraz co zrobić, aby zwiększyć ich zakres i skuteczność? Odpowiedź na to pytanie została
już udzielona. Warto jednak podsumować całość kilkoma krótkimi zdaniami. Myśląc o faktycznym
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poprawieniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i różnymi oddolnymi inicjatywami
społecznymi, należy się skupić w głównej mierze na dokładnej prognostyce i analizie potencjalnych
sytuacji kryzysowych, która powinna bezpośrednio przekładać się na zwiększenie przepływu
informacji pomiędzy I oraz III sektorem. Odpowiednio wczesne poinformowanie opinii publicznej
o potencjalnych zagrożeniach może znacznie usprawnić proces mobilizacji zasobów ludzkich
oraz materiałowych skupionych wokół NGO, co pozwoli na zmarginalizowanie znaczenia pięty
achillesowej, jaką są zdarzenia o charakterze nagłym. Warto skupić uwagę na instytucje posiadające
odpowiednie doświadczenie oraz zasoby, gdyż ich współpraca może pozwolić na szybkie
wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania zagrożeniom. Przykładem jest tutaj akcja „Razem
Powodzianom”. Nie należy się skupiać wyłącznie na organizacjach specjalizujących się
w ratownictwie i niejako przeznaczonych do działania w ekstremalnych sytuacjach, takich jak GOPR,
WOPR oraz wyspecjalizowane podgrupy ZHP, gdyż NGO posiadają bardzo elastyczną strukturę
i metody funkcjonowania. Pozwala to na szybkie dostosowanie działań do zadań, które zostaną
przed nimi postawione. Efektem tego będzie sprostanie większości zagrożeń, jakie pojawią
się na horyzoncie.
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ROZPOZNANIE KULTUROWE W DZIAŁANIACH
PSYCHOLOGICZNYCH.
ZARZĄDZANIE OPERACJĄ PSYCHOLOGICZNĄ
NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI
Streszczenie
Etap planowania przyszłych operacji psychologicznych powinien być zawsze poprzedzony
rozpoznaniem wartości kulturowych społeczności objętych tym oddziaływaniem. W wyniku badań
nad amerykańskimi działaniami psychologicznymi prowadzonymi od II wojny światowej po operację
w Iraku (2003-2011) wskazano, że nie przeprowadzono gruntowanego rozpoznania, a podejmowane
działania charakteryzowały się licznymi błędami natury planistycznej i organizacyjnej. W ostatniej
części niniejszego opracowania uzasadniono konieczność podejmowania działań zmierzających
do ustalenia wzorców myślenia, działania i odczuwania emocjonalnego społeczności, która ma zostać
objęta oddziaływaniem psychologicznym –w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej.
Abstract
The planning phase of future psychological operations should always be preceded by
a recognition of the cultural values of the community interaction. As a result of the U.S. psychological
operations conducted since World War II to the the operation in Iraq (2003-2011) indicated that they
was no in depth research into the matter, and the activities were characterized by numerous mistakes
in the nature of planning and organization. In the last part of this study the need to take action
to establish the pattern of thought was established, as actions, feelings and emotions of a community
are affected by a psychological change - in both short and long term perspective.
***
Działania psychologiczne przeszły długą ewolucję od starożytności po czasy współczesne.
Początkowo celem było oddziaływanie na psychikę żołnierzy przeciwnika oraz ludności cywilnej
w taki sposób, aby zrealizować zamierzone cele militarne przy możliwie najmniejszych stratach
własnych. W starożytnych Chinach, gdzie walki o władzę nad Państwem Środka prowadziły
do częstych wojen (m.in. Epoka Walczących Królestw i Epoka Trzech Królestw), zaczęto
wypracowywać unikalny sposób myślenia o konfliktach zbrojnych1. Redefinicji uległ cel wojny,
którym już nie było obezwładnienie lub zniszczenie potencjału bojowego przeciwnika, a przejęcie nad
tym potencjałem kontroli. Skoro zaś jednym z najistotniejszych (jeśli nie najważniejszym) elementów
armii były odpowiednio wyszkolone, wyposażone i zmotywowane zasoby ludzkie, zaczęto szukać
metod przejęcia kontroli nad żołnierzami przeciwnika2. W podbiciu sąsiednich państw natomiast nie
chodziło już o siłowe przejęcie nad nimi kontroli, a o zawładnięcie ich potencjałem. Sun Tzu wskazał,
że sztuką nie jest zwyciężyć w stu bitwach, ale pokonać przeciwnika bez walki. Ten wybitny dowódca
wykroczył znacznie poza schemat myślowy, zgodnie z którym, aby pokonać przeciwnika, należy użyć
sił zbrojnych. Wręcz przeciwnie – wygrać można na wiele sposobów, z użyciem środków militarnych
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lub niemilitarnych3. Zważając jednak na konieczność zachowania odpowiednio silnego potencjału
bojowego na wypadek niespodziewanego ataku, najrozsądniej jest oszczędzać w miarę możliwości
potencjał sił własnych, a nawet zwiększać go kosztem sąsiadów (najlepiej niczego nieświadomych).
Przykładem na popularność działań psychologicznych w chińskich działaniach zbrojnych
mogą być wskazania zawarte w pozycji Sześć Sztuk Wojennych. Zalecenia te dotyczą utrzymywania
w 72-osobowym oddziale 19 żołnierzy odpowiedzialnych za prowadzenie szeroko rozumianych
działań psychologicznych. Pięciu żołnierzy miało motywować cały oddział do walki (propaganda
wewnątrz grupy), czterech zajmowało się kontrwywiadem (wykrywanie i likwidacja szpiegów, w tym
elementów propagandy przeciwnika itp.), ośmiu prowadziło działania rozpoznawcze (poznawanie
zamiarów przeciwnika, rozpracowywanie osobowości dowodzących, badanie morale), a dwóch
ostatnich zajmowało się szerzeniem niepokoju w szeregach przeciwnika4. Poza wspomnianym dziełem
wydawano w starożytnych Chinach podręczniki dla dowódców, które zawierały wskazówki dotyczące
rozwijania i wzmacniania morale własnego oddziału oraz osłabiania morale żołnierzy przeciwnika5.
W relacjach między państwami wspomniana wyżej idea „pokonania przeciwnika bez walki”
nabrała w starożytnych Chinach nowego znaczenia. Dążono do przejmowania i wykorzystywania
cudzych potencjałów, przy nieustannym wzmacnianiu własnych możliwości bojowych. Niestety,
w działaniach wojennych państw euroatlantyckich nadal przeważają przykłady nieumiejętnego
wykorzystania dostępnych sił i środków niemilitarnych dla osiągania celów militarnych niż
uzyskiwania dzięki nim przewagi na współczesnym polu walki6. W Chinach od schyłku lat 70. XX
wieku zintensyfikowano prace badawczo-rozwojowe nad nowatorskimi możliwościami wykorzystania
działań psychologicznych. Przykładem może być chociażby słynne w środowiskach zajmujących się
tą tematyką dzieło dwóch pułkowników ChALW Wang Xiangsui i Qiao Liang pod tytułem
Nieograniczona Walka. Zdaniem autorów należy nieustannie poszukiwać innowacyjnych możliwości
prowadzenia walki na wszystkich możliwych polach aktywności międzynarodowej. Wskazali oni na
możliwość permanentnego oddziaływania na wartości kulturowe ludności cywilnej dowolnie
wybranego kraju, tak aby kreować pozytywny wizerunek chińskiej kultury, systemu politycznego
i gospodarczego. Celem ma być ukształtowanie w świadomości grupy objętej oddziaływaniem
(społeczeństwa) odbioru chińskiego modelu ustrojowego jako lepszego od amerykańskiego7.
W chwili, w której w danym społeczeństwie ukształtuje się nie tylko przyjazne podejście do chińskiej
polityki, ale także dojdzie do kopiowania chińskich rozwiązań polityczno-gospodarczych, wówczas
zyskuje się możliwość kształtowania systemu wartości kolejnych pokoleń, a tym samym wzorców
kulturowych całego społeczeństwa8. Wówczas nie tylko posiądzie się dokładną wiedzę o modelu
myślenia, działania i odczuwania emocjonalnego danej nacji, ale wręcz wypracuje się odpowiednie
instrumenty kształtowania tych modeli zgodnie z własnymi założeniami.
Formy działań psychologicznych ukazane w dziełach chińskich mistrzów nadal zachowują
swą aktualność. Amerykańska doktryna prowadzenia tych działań wydaje się być uboższą wersją
doktryny chińskiej9. Interesującym może być fakt, że Amerykanie posiadają wybitnych specjalistów
z tej dziedziny, z tym że realizują się oni zawodowo nie w sektorze publicznym, a w sektorze
prywatnym (m.in. w szeroko rozumianym marketingu, public relations czy sztabach wyborczych
3

Sun Zi, Sztuka Wojenna, wyd. Etiuda, Kraków 2011, s. 36.
W praktyce podział ten działał w następujący sposób: kontrwywiad chronił własnych żołnierzy przed
propagandą rozsiewaną przez szpiegów przeciwnika, rozpoznanie pozyskiwało informacje o możliwych
do wykorzystania słabych punktach w osobowości dowódców i morale wojsk, a odpowiedzialni
za demoralizację tychże wojsk wykorzystywali wiedzę zgromadzoną przez rozpoznanie do obniżania morale,
co miało wzmacniać niechęć do walki lub wręcz skutkować poddaniem się. J. Lianmeng, Chuantong
Xinlizhan Rengyou Yongwu Zhi Di (ang. Traditional Psychological Warfare Still Has Applications),
Jiefangjun Bao (Liberation Army Daily) (15 October 1996), 6.
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największych partii politycznych)10. Posiadają oni potężną i zweryfikowaną w praktyce wiedzę o tym,
w jaki sposób prowadzić działania psychologiczne tak, aby ukierunkować sposób myślenia i działania
dowolnie wybranej społeczności w określonym kierunku. Z niezrozumiałych względów amerykańska
armia nie korzysta jednak z usług swoich własnych kadr ani bogatych doświadczeń wojennych
(od końca wojny secesyjnej poczynając11).
Przy bliższym przyjrzeniu się amerykańskim operacjom psychologicznym można dojść
do wniosku, że część z nich była częściowo nieprzemyślana (m.in. Wietnam, Afganistan, Irak12),
nieskoordynowana (m.in. była Jugosławia13) i przez to wszystko nieefektywna. Niżej zaprezentowano
kilka przykładów tego, jak nie powinno prowadzić się takich działań. Niska efektywność tych operacji
wynikała w zdecydowanej większości przypadków z braku jednego, podstawowego elementu:
właściwie przeprowadzonego rozpoznania wzorców kulturowych i wykorzystania tej wiedzy
w prowadzonych działaniach. Niestety, samo zorientowanie się w regułach zachowań, historii, a nawet
języku społeczności objętej takim oddziaływaniem to zdecydowanie za mało. Dla potrzeb niniejszego
artykułu przyjmuje się autorskie rozumienie „rozpoznania kulturowego” jako procesu zmierzającego
do pozyskania informacji o wzorcach myślenia, działania i odczuwania emocjonalnego określonej
społeczności14. Dopiero posiadając szczegółową wiedzę o mechanizmach odpowiadających
za kształtowanie się procesu decyzyjnego wśród ludzi, w stosunku do których planuje się podjęcie
operacji psychologicznej, możliwym jest przygotowanie materiałów propagandowych, działań
dezinformacyjnych czy po prostu strategii zmierzającej do zmiany aktualnego systemu wartości.
Warto dodać, że operacje tego typu mają charakter wybitnie długoterminowy i nie są prowadzone
w ramach aktualnie realizowanych operacji militarnych (np. pokojowych i stabilizacyjnych).
W pierwszej kolejności zostały wskazane przykłady niewłaściwie prowadzonych operacji
psychologicznych (z pominięciem rozpoznania kulturowego) wspierających wojska realizujące
wybrane misje zagraniczne, a następnie scharakteryzowano wspomniane operacje długoterminowe
ukierunkowane na zmianę wzorców kulturowych.
Podczas działań prowadzonych w grudniu 1995 roku przez IFOR, a następnie SFOR w byłej
Jugosławii specjalistyczne pododdziały podlegające Dowództwu Operacji Psychologicznych miały
zapewniać wsparcie dla prowadzonych w tym rejonie operacji. Zadania realizowane przez
amerykański komponent działań psychologicznych (PSYOP) ograniczały się do prowadzenia działań
informacyjnych, gromadzenia informacji rozpoznawczych, wsparcia cywilnych organizacji
humanitarnych i gospodarczych oraz kontrolowania stanu napięć społecznych15. W czerwcu 1996 roku
pododdziały PSYOP rozpoznały strukturę społeczną oraz zakres władzy poszczególnych liderów.
Może dziwić, że od grudnia 1995 roku w ramach przeprowadzonych akcji informacyjnych
rozpowszechniono około 12 mln produktów (m.in. ulotek, pamfletów, plakatów, gazet) bez wiedzy
o uwarunkowaniach społecznych, nie wspominając o uwarunkowaniach kulturowych (w rozumieniu
poznania i scharakteryzowania wzorców myślenia, działania i odczuwania)16. Tym samym,
o ile możliwym było poznanie nastrojów wśród ludności i struktur społecznych, o tyle treści zawarte
w rozpowszechnianych materiałach informacyjnych niekoniecznie spotkały się ze zrozumieniem.
Trudno oczekiwać, że treść zawarta w ulotce wywrze zamierzony skutek, jeśli nie zostanie
zinterpretowana zgodnie z zamierzeniem jej autorów. Można odnieść wrażenie, że do dzisiaj
dla części „specjalistów” z zakresu działań psychologicznych zagadką jest, dlaczego ludzie z innych
kręgów kulturowych inaczej postrzegają świat i używają odmiennych kanonów myślenia.
Zawiodła również organizacja i koordynacja prowadzonych działań, np. „brygadowy element
wsparcia psychologicznego nigdy nie znał zamiaru dowódcy w prowadzonej kampanii informacyjnej.
Dlatego nie był w stanie określić priorytetów i skutecznie podzielić posiadanych sił i środków.
10
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Ponadto bez wyszczególnionej misji taktyczne zespoły działań psychologicznych nie mogły
poprawnie wyjaśnić miejscowym dowódcom i ludności celu działania, konieczności rozmieszczenia
sił pokojowych oraz podjąć zorganizowanej kampanii informacyjnej zaplanowanej przez centralny
zespół w Sarajewie (RFCT-TFI-18).17”
Podczas operacji irackiej w strukturach odpowiedzialnych za prowadzenie działań
psychologicznych narodziła się idea rozdania ludności cywilnej odbiorników radiowych o solidnej
konstrukcji umożliwiających dobry odbiór sygnału nadawanego przez lokalne stacje radiowe
i zasilanych słonecznie. Zamysłem było nadawanie atrakcyjnych programów (bogatych w muzykę
cieszącą się popularnością ludności cywilnej) i przy okazji przeplatanie prezentowanych treści
określonymi komunikatami. W Iraku zawartość rozdawanych hojną ręką radyjek była
wykorzystywana do konstruowania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).
Wobec swoistego zamętu informacyjnego wystarczyło jedynie rozdać owe radyjka, podszywając się
pod podmioty wspierające irackich rebeliantów. Działania tego typu również mieszczą się w arsenale
działań psychologicznych i są znane od wieków. Podobnie jak w przypadku działań prowadzonych
w byłej Jugosławii również pozostaje tajemnicą, dlaczego nie wykorzystano doświadczeń
wyniesionych z działań prowadzonych przeciwko III Rzeszy18.
Warto dodać, że dosyć istotnym elementem składowym działań psychologicznych jest
dokonanie ujednolicenia terminologicznego, które może nie będzie brzmieć zbyt przyjaźnie, ale za to
pozwoli właściwie określić postrzeganie sił i środków zaangażowanych w daną misję z perspektywy
ludności cywilnej danego kraju. Wówczas będzie możliwym uniknięcie wielu błędów w postrzeganiu
misyjnej rzeczywistości. Jest oczywistym, że specjaliści od działań psychologicznych (zajmujący się
wpływaniem na proces interpretowania rzeczywistości przez innych ludzi) powinni dokładnie
wiedzieć, jak wybrane grupy społeczne postrzegają wojska zaangażowane w daną operację.
Niestety, propaganda przeciwników misji okazała się tutaj dużo skuteczniejsza od propagandy państw
koalicji, na czym najbardziej ucierpiała ludność cywilna. Z drugiej strony nie jest niemożliwym
odwrócenie tej tendencji, niemniej wówczas należy podjąć działania psychologiczne stosowne
do aktualnej sytuacji (a nie wyidealizowanego wyobrażenia, jak siły i środki koalicji powinny być
postrzegane, np. „wyzwoliciele”, „niosące demokrację”). Przykładem na poziomie gospodarki
lokalnej może być opracowanie reklam promowanego produktu przeznaczonego dla określonej grupy
docelowej bez przeprowadzenia uprzednio badania marketingowego tej grupy. Innymi słowy,
przypomina to sytuację, w której twórcy reklamy optymistycznie założyli, że przedstawiciele obranej
grupy docelowej wyznają określony system wartości, posługują się daną symboliką i preferują
produkty i usługi spełniające odgórnie założone wymogi.
Słowem uzupełnienia warto dodać, że błędy popełniane przez amerykańskie instytucje
prowadzące działania psychologiczne powtarzały się, począwszy od końca I wojny światowej aż po
operację w Iraku19. Wygląda to tak, jakby amerykańscy „specjaliści” nie wyciągali wniosków
z doświadczeń minionych konfliktów. Jak wskazuje Paul M. A. Linebargr w pozycji Wojna
psychologiczna z 1954 roku - doświadczenia wyniesione z operacji prowadzonych podczas I wojny
światowej nie znalazły zastosowania zaledwie dwie dekady później podczas II wojny światowej.
Wskazuje również, jaką wiedzą powinni wykazać się specjaliści prowadzący omawiane działania:
administracja i polityka rządowa USA (żeby móc sprawnie poruszać się w gąszczu biurokratycznych
struktur cywilnych, z którymi należy współpracować); sposoby działania sił lądowych, morskich,
sztabów połączonych i sztuki wojennej (aby móc sprawnie koordynować podejmowane działania
z operacjami bojowymi); sposoby opracowania i rozpowszechniania informacji, dogłębna znajomość
specyficznych uwarunkowań rejonu operacji (w tym język, kultura, historia, polityka, zwyczaje)
i znajomość antropologii, psychologii, socjologii, historii lub nauk politycznych. Zarazem
P. Linebarger zastrzegł, że praktycznie nie jest możliwym doskonałe opanowanie wszystkich,
wskazanych wyżej dziedzin wiedzy przez jednego człowieka, co powoduje konieczność powołania
odpowiednich zespołów do realizacji tychże działań20. Fakt, że zespoły do działań psychologicznych
były tworzone na nowo i od początku wypracowywały procedury działania z pominięciem posiadanej
17
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już wiedzy w tym zakresie, mówi sam za siebie. Odnośnie do niewłaściwego doboru kadr przykładem
może być zatrudnianie nieodpowiednio przeszkolonych żołnierzy rezerwy w oddziałach PSYOP,
co poskutkowało trudnościami w wykorzystywaniu nowoczesnych systemów komunikacji podczas
operacji pokojowej na Bałkanach. Kolejny przykład z tej operacji to zignorowanie wymogu
wskazanego cztery dekady wcześniej przez P. Linebargera, a dotyczącego znajomości manewru
i zamiaru głównodowodzącego siłami pokojowymi przez personel prowadzący działania
psychologiczne21. Pominięcie wygenerowanej przez poprzednie pokolenia wiedzy wraz
z wewnętrznym przekonaniem o wyższości nad innymi nacjami (po co przeprowadzać rozpoznanie
kulturowe, skoro można opracować treści propagandowe zgodnie z własnymi wzorcami kulturowymi)
doprowadziło w przeszłości nie tylko do zmarnotrawienia licznych środków finansowych, ale także
znacznie obniżyło możliwy do osiągnięcia poziom skuteczności prowadzonych operacji.
Celem wszystkich działań psychologicznych (niezależnie od tego, czy określimy je jako
propagandę, perswazję czy wręcz manipulację22) jest takie wywarcie wpływu na ludzką psychikę, aby
osiągnąć cel militarny przy możliwie najmniejszych stratach własnych (w najlepszym zaś przypadku
włącznie z przejęciem kontroli nad zasobami ludzkimi przeciwnika). Ludzie nigdy nie byli
jednowymiarowi,
każdy
człowiek
przypomina
skomplikowany
algorytm
złożony
23
z charakterystycznych dla siebie samego zmiennych . Jednocześnie występują również zmienne
właściwe dla większych grup ludzi24. Przykładowo ludzie pochodzący z określonej, niewielkiej
społeczności będą hołdować tym samym normom postępowania i wyznawać identyczne zasady
moralne. Oznacza to, że ich sposób postrzegania i interpretowania otaczającej ich rzeczywistości
będzie zbliżony, a tym samym ich wzorce myślenia będą charakteryzować się pewną powtarzalnością.
Wzorców tych ludzie ci nie nabyli wraz z urodzeniem się w danej społeczności, a podczas dorastania
i wychowywania się wśród ludzi posługujących się na co dzień tymi wzorcami. Warto także zwrócić
uwagę na zasadniczą różnicę, która z niewiadomych przyczyn często umyka badaczom rozmaitych
kultur (o osobach odpowiedzialnych za prowadzenie działań psychologicznych nie wspominając) –
zwyczaje są pochodną wzorców działania, myślenia i odczuwania na poziomie emocjonalnym.
Jeżeli w Afganistanie podczas spotkań między przedstawicielami dwóch klanów należy najpierw
zdjąć obuwie przed wejściem do pomieszczenia, następnie dłuższy czas rozmawiać o niczym (w tym
wymieniać się komplementami), aby w końcu przejść do meritum – to nie wynika to z przyjętej
w danej kulturze powtarzalności tych swoistych rytuałów międzyludzkiego obycia, a z odpowiedniego
sposobu interpretowania rzeczywistości. Ciekawostką może być fakt, że większość ludzi
wychowanych w danej kulturze jest nieświadoma właściwych im wzorców, a określone zachowanie
się w danych sytuacjach tłumaczy sobie np. „regułami dobrego wychowania”.
Specjaliści od działań psychologicznych powinni nie tylko być świadomi wzorców, rozumieć
proces powstających na ich kanwie zwyczajów, ale także potrafić wykorzystać tę wiedzę
w prowadzonych operacjach. Na czym polega różnica? Właściwie przeprowadzone rozpoznanie
kulturowe wykaże, że początkowa rozmowa o niczym wynika z tendencji do przedstawiania myśli
przewodniej nie wprost, a za parawanem rozmaitych innych opowieści, upiększeń, metafor itp.,
co wskazuje na dążenie do skrytego wyrażania myśli, a tym samym budowania tzw. intelektualnoemocjonalnego napięcia. Zdejmowanie butów, siadanie naprzeciw siebie oraz cały rytuał prowadzonej
między mężczyznami rozmowy wynika z emocjonalnej potrzeby bliskości z przedstawicielami
tej samej płci. Przykładowo w krajach arabskich widok dwóch mężczyzn trzymających się za ręce nie
jest niczym nadzwyczajnym tak jak w Japonii kłanianie się zamiast podawania ręki (czyli odwrotność
w stosunku do wzorców arabskich)25. W połączeniu z wiedzą o podświadomej interpretacji barw
i kształtu liter można już pokusić się o stworzenie odpowiednio perswazyjnych ulotek lub plakatów.
W przypadku audycji radiowych czy telewizyjnych wiedza kulturowa musi być znacznie szersza
21
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i obejmować złożoną wiedzę lingwistyczno-kulturową (włącznie z intonacją, metaforami, różnicami
i cechami charakterystycznymi dla lokalnych dialektów itd.). Dodatkowo w przekazie telewizyjnym
niezbędnym jest opanowanie do perfekcji mowy ciała (w tym zwłaszcza mowy twarzy) społeczności,
do której będzie kierowany przekaz. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół takiego przekazu
(czy radiowego, telewizyjnego, czy rozpowszechnianego w sieci) musi być uprzednio głęboko
przemyślany i odpowiednio zastosowany. Ma wpływać w zaplanowany sposób nie tylko
na świadomość członków grupy docelowej, ale również podświadomość. Ma sprawić, że tej ostatniej
sferze zakodowane zostaną informacje, które z czasem przedostaną się do świadomości pod pozorem
„własnych odczuć i myśli” odbiorców komunikatu26. Nie można zapominać o odpowiednim
oddziaływaniu z wykorzystaniem emocji, gdyż to one z jednej strony kodują się najszybciej,
a z drugiej to do nich adresaci komunikatu „dorabiają” sobie sami „logiczne” uzasadnienia właściwe
z systemem wartości odpowiadającym ich kulturze27 (np. zabijać w obronie wiary czy generować
coraz większe zyski z obawy przed niepewnym jutrem współczesnego kapitalizmu). Przykładów na
prowadzenie nieefektywnych (lub co gorsza, wywierających odwrotny skutek w stosunku
do zamierzonego) działań psychologicznych można przytoczyć znacznie więcej, ale nie jest to celem
niniejszego opracowania. Zaakcentowano jedynie wybrane przykłady dla ukazania powagi problemu
wynikającego z marnotrawienia zdobytych już doświadczeń i niekorzystania z zaawansowanej wiedzy
specjalistów zatrudnionych w sektorze cywilnym.
Planowanie operacji psychologicznej z założeniem zmiany systemu wartości kulturowych
dowolnej grupy społecznej w przeciągu kilku lat chaotycznych i nie skoordynowanych działań
psychologicznych jest dowodem na brak elementarnej wiedzy o funkcjonowaniu osobowości
człowieka (relacji świadomość – podświadomość). Zaimplementowanie w tak krótkim czasie
odmiennego od dotychczas praktykowanego systemu politycznego lub wyznaniowego do tej pory
nikomu się nie udało. Wynika to z zasad funkcjonowania ludzkiej sfery podświadomej i świadomej,
które z kolei składają się na osobowość każdego człowieka28. Zaimplementowanie wiary
chrześcijańskiej społeczeństwom wczesnośredniowiecznym zajęło Kościołowi od blisko dwustu
do trzystu lat. Zważając na mentalność społeczeństwa afgańskiego, które funkcjonuje w oparciu
o strukturę rodowo-klanową (czyli w dużym uogólnieniu odpowiednik Polski w okresie
wczesnopiastowskim), zakładanie, że da się zaimplementować nowy system wartości
(demokratyczny) w przeciągu kilku lat, graniczy z dziecięcą naiwnością albo swoistą
prodemokratyczną desperacją29. Z jednej strony wydaje się, że od specjalistów PSYOP, którzy pracują
na rzecz armii USA, powinno wymagać się znacznie szerszej wiedzy praktycznej. Z drugiej strony,
czy w ogóle możliwym jest zmienienie systemu wartości w akceptowalnym przedziale czasu?
Zdecydowanie tak – ale wymaga to przeprowadzenia szeregu czynności, które zostały zaniedbane.
Mówiąc wprost – działania psychologiczne armii Stanów Zjednoczonych w Afganistanie (poczynając
od 2001 roku do teraz) to w większości przypadków pasmo porażek i swoisty, przykry przykład tego,
jak nie należy prowadzić operacji psychologicznych. Można wymienić cztery powody, które złożyły
się na nieefektywność tejże operacji:
1) W rozpoznaniu: brak rozpoznania kulturowego w rozumieniu ustalenia wzorców właściwych
poszczególnym społecznościom zamieszkującym Afganistan, wzorców właściwych
poszczególnym grupom Talibów.
2) W planowaniu: nieplanowe przedłużanie się działań prowadzonych w Afganistanie wpływało
na nieodpowiedni do możliwości dobór sił i środków służących realizacji wyznaczonych
i modyfikowanych celów operacji (w operacjach psychologicznych doraźne dobieranie tychże sił
i środków do zmieniających się realiów wpływa zazwyczaj negatywnie na efekt końcowy –
przykładem może być wysłanie dopiero kilka lat po inwazji antropologów kulturowych, które to
działanie nie miało szans powodzenia).
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3) W wykonaniu: realizowane działania psychologiczne - ukierunkowane na wywarcie określonego
wpływu na psychikę ludności cywilnej i rebeliantów – były prowadzone bez uwzględnienia
odmienności kulturowych, a więc nie miały prawa wywrzeć jakiegokolwiek wpływu, a tym
bardziej wywołać zamierzonych zmian w sposobie postrzegania, myślenia i działania osób
objętych tym oddziaływaniem.
4) We współdziałaniu: brak właściwiej koordynacji działań między wojskami operacyjnymi
a pododdziałami działań psychologicznych, co przekładało się na niższą efektywność pracy tychże
pododdziałów (np. niełatwo jest przekonać ludność cywilną danego kraju o dobrych intencjach sił
pokojowych, jeśli jednocześnie występują liczne, niezawinione przypadki naruszenia godności
członków lokalnych społeczności, przypadki naruszania lokalnych zwyczajów i tradycji,
niemożność zapewnienia ochrony ludności wyrażającej chęć współpracy z wojskami
amerykańskimi).
Powyższa analiza dotyczy jedynie krótkoterminowych działań psychologicznych, których
celem jest wspieranie wojsk operacyjnych w rejonie ich odpowiedzialności. W przypadku działań
długoterminowych ukierunkowanych np. na zmianę systemu polityczno-gospodarczego
(na demokratyczny i wolnorynkowy) to nie tylko wymagają one znacznie dłuższego czasu,
ale również przeprowadzenia szeregu działań cząstkowych. Wprowadzanie demokracji na siłę kończy
się dokładnie tym, czym skończyło się w Afganistanie. Oczywiście zapoczątkowanie tego procesu
zainicjowały pewne zmiany społeczne (zwłaszcza w Kabulu), ale nietrudno przewidzieć, co się stanie
z „demokratycznym i wolnorynkowym” rządem H. Karzaja, jeśli zostanie pozostawiony samemu
sobie przez koalicję. Można zakładać, że afgańskie realia polityczne szybko zweryfikują ten stan
rzeczy. W oparciu o wiedzę wygenerowaną na rzecz tzw. dywersji ideologicznej można założyć,
że operacja zmiany systemu wartości (wzorce myślenia, działania i odczuwania emocjonalnego)
umożliwiająca ukierunkowywanie myślenia i działania osób objętych tym oddziaływaniem
(mieszkańcy Afganistanu i Talibowie) powinna zająć średnio od 15 do 20 lat (wykształcenie jednego
pokolenia)30. Twórcy dywersji ideologicznej opracowali system rozbicia kulturowego dowolnie
wybranego społeczeństwa poprzez:
1) rozpoznanie głównej (wiodącej) ideologii obowiązującej w danej społeczności oraz ideologii
pobocznych,
2) wsparcie dla ideologii pobocznych celem promowania ich idei w tym społeczeństwie,
3) implementacja nowych ideologii i promowanie ich idei,
4) dalsze promowanie zróżnicowanych ideologii celem rozdrobnienia ideologicznego społeczeństwa
– do momentu utraty prymatu dotychczas głównej ideologii w społeczeństwie objętym
oddziaływaniem dywersyjno-ideologicznym,
5) promowanie tylko tych grup ideologicznych, których idee są destrukcyjne dla państwa, a zarazem
posiadają już odpowiednio wysokie poparcie społeczne,
6) po objęciu władzy przez przedstawicieli promowanych grup wspieranie i kontrolowanie
ich działań w zakresie destrukcyjnych działań we własnym państwie,
7) wypromowanie grupy ideologicznej, poprzez zapewnienie szerokiego poparcia społecznego, ściśle
kontrolowanej przez podmiot oddziałujący, która ma przejąć władzę w państwie od grupy
ideologicznej aktualnie rządzącej i destabilizującej funkcjonowanie państwa,
8) wsparcie kontrolowanej i kierowanej grupy ideologicznej w przejmowaniu władzy z poparciem
społecznym,
9) stała i głęboka kontrola grupy kontrolowanej i kierowanej z możliwością zastąpienia jej przez
oficjalnych przedstawicieli podmiotu oddziałującego,
10) zapewnienie szerokiego poparcia społecznego dla przejęcia nad nimi całkowitej władzy przez
podmiot oddziałujący.
Prowadzenie operacji pokojowej lub stabilizacyjnej w jakimkolwiek państwie i w stosunku
do dowolnej społeczności nie musi jednak zawsze wiązać się z założeniem narzucenia jej odrębnego
sposobu myślenia i działania (np. propagowania określonej religii lub ustroju politycznego).
Najczęściej celem tych działań będzie wspieranie wojsk własnych. Wówczas jednak również,
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aby skutecznie wpłynąć na procesy decyzyjne przedstawicieli społeczności objętej takim
oddziaływaniem, należy tak dobrać metody, aby wywarły one zamierzony skutek. Samo określenie
systemu wartości i relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wartościami zwiększa szansę
na stworzenie dobrego przekazu. Jeżeli dodatkowo rozpracuje się praktykowaną w danej grupie formę
przekazu (np. kwiecisty język, używanie licznych metafor, krótkie i precyzyjne zwroty, preferowanie
grafiki wplecionej w odpowiedni sposób w tekst, używana kolorystyka, czcionka) oraz znaczenie
danych symboli (słowa, hasła, cyfry, ludzie, przedmioty, miejsca itd.31), to rośnie szansa
na ukierunkowanie zachowań danej grupy. Ustalenie natomiast, że rozrzucane ulotki i nadawane
audycje radiowe spotykają się z wysoką nieufnością i niechęcią powinno poskutkować
automatycznym zrezygnowaniem z tych metod i skupieniem się na tych, które w najgorszym razie
zostaną odczytane jako neutralne32 (np. rozpuszczanie pogłosek na targowiskach, rozsyłanie sms-ów
jako niezależna organizacja pomocowa, otworzenie wyznaniowych punktów udzielających wsparcia
materialnego – oczywiście zgodnych z wyznaniem praktykowanym w danej grupie społecznej).
Przykładowo pozyskanie sympatii wybranej grupy społecznej (ludności cywilnej, rebeliantów)
stwarza podstawę pod zyskanie zaufania, a to dopiero umożliwia implementowanie określonych treści.
W przypadku istnienia początkowo nieprzychylnej postawy wobec wojsk uczestniczących w danej
operacji jest wręcz niewskazanym działanie we własnym imieniu. Jak wynika z doświadczeń
korporacji, takich jak Coca-Cola czy Microsoft, odpowiednie ukierunkowanie myślenia i zachowań
różnorodnych społeczności jest osiągalne, a tym samym możliwe do zastosowania w operacjach
wojskowych.
Wiedza i doświadczenia wyniesione z licznych działań wojennych i psychologicznych
pozwalają na przeprowadzenie krótko- i długoterminowych operacji o dowolnym celu (np. wsparcie
sił podczas misji, kierowanie zachowaniami ludności cywilnej, zdemoralizowanie oddziałów
rebelianckich, zmiana systemu wartości wybranego społeczeństwa). Warunkiem jest precyzyjne
określenie celu takiej operacji w taki sposób, aby cel ten był skoordynowany z innymi celami
głównymi (np. celem wojsk koalicji jest ustabilizowanie napiętej sytuacji w danym kraju,
a pododdziałów PSYOP wspieranie tychże działań). Mając świadomość celów powziętych
do realizacji, możliwym jest zaplanowanie przyszłych działań w taki sposób, aby przyniosły one
oczekiwane rezultaty. Przykładowo, wiedząc, że operacja może potrwać nie kilkanaście, a kilka lat,
nie ma sensu skupiać się na promowaniu demokracji, a raczej warto skoncentrować swoje wysiłki na
kontrolowaniu zachowań lokalnych społeczności, a nawet grup rebelianckich. Po opracowaniu
ogólnych założeń należałoby przeprowadzić dogłębne rozpoznanie kulturowe. Wszystko to powinno
mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek rzeczywistych działań, a tym bardziej przed
planowanym natarciem. Dopiero po szczegółowym opracowaniu wiedzy o wzorcach kulturowych
społeczności, w stosunku, do której będą prowadzone przyszłe działania, należy dobrać
(albo opracować) odpowiednie do założonego celu siły i środki. W sytuacji, w której nikt nie wie,
na jak długo jest planowana dana misja, nie jest łatwo przeprowadzić tak złożony proces planistyczny,
co z kolei przekłada się na efektywność późniejszych działań. Nigdzie nie jest powiedziane,
że ludność kraju objętego jakąkolwiek operacją musi znienawidzić prowadzące ją wojska. Tak jak
nigdzie nie jest powiedziane, że oddziały rebelianckie nie będą prowadzić własnej propagandy. CocaCola będąca komercyjno-kulturowym symbolem Stanów Zjednoczonych jest pita również w krajach
arabskich. I cieszy się w nich rosnącą popularnością. Na tym właśnie polegają efektywne i właściwie
przeprowadzone działania psychologiczne. Zawierają się w haśle: „Możecie nas nienawidzić, ale i tak
zachowacie się w taki sposób, jakiego od was oczekujemy”, czy idąc dalej: „Możecie nas nienawidzić,
ale z czasem nas pokochacie”. Pozostaje mieć nadzieję, że wobec tak rozbudowanego arsenału działań
psychologicznych, jakimi dysponują Stany Zjednoczone, toczone w przyszłości konflikty będą
znacznie mniej krwawe i dużo bardziej efektywne, niż miało to miejsce dotychczas.
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PROJEKT EWAKUACJI LUDNOŚCI NA BAZIE PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE – WSTĘP DO ZARZĄDZANIA
Streszczenie
Złożoność problematyki masowej ewakuacji ludności skłania ku poszukiwaniu sposobów
ułatwiających planowanie oraz przeprowadzanie wszelkich związanych z nią przedsięwzięć.
Jednym z owych sposobów może być metodyka zarządzania projektami, opracowana przez Project
Management Institute.
Masowa ewakuacja ludności spełnia definicyjne założenia projektu. Fakt ten to swego rodzaju
furtka do podejmowania prób implementacji 150 gotowych narzędzi i technik zarządzania projektami
na grunt ochrony ludności. Skorzystanie z rozwiązań opisywanych na kartach niniejszego artykułu
może pomóc osobom zajmującym się planowaniem i organizowaniem masowej ewakuacji ludności
w kompleksowym przygotowaniu tego sposobu ochrony ludności przed zagrożeniami, obejmującym
10 obszarów wiedzy i 5 grup procesów zarządzania projektowego.
Abstract
The complexity of the problem of mass evacuation of the population encourages finding ways
to help to plan and carry out any related activities. One of these ways can be project management
methodology developed by the Project Management Institute.
Mass evacuation of the population meets the objectives of the project definition. This fact is a
kind of a gateway to attempt to implement 150 ready-made tools and techniques of project
management on the ground of civil protection. The use of the solutions described in the pages of this
article can help those involved in planning and organizing a mass evacuation of the population and in
the complex preparation of this method for the protection of the population against the dangers,
including 10 knowledge areas and five process groups of project management.
Wprowadzenie
Nieodłącznym elementem zarządzania kryzysowego jest organizacja ewakuacji ludności1.
Na podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne wszystkich szczebli, tj. centralnego,
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, został nałożony ustawowy obowiązek uwzględniania
tego zagadnienia podczas sporządzania i aktualizacji planów zarzadzania kryzysowego2. Związane jest
to z wyzwaniem szczegółowego umiejscowienia ewakuacji ludności we wszystkich fazach
zarządzania kryzysowego:
 zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
 przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
 reagowaniu w sytuacji zajścia sytuacji kryzysowej,
 usuwaniu skutków takich sytuacji oraz odtwarzaniu inrastruktury krytycznej, która mogła
zostać uszkodzona bądź zniszczona.
Uwzględnić przy tym należy możliwie kompletny zbiór współczenych zagrożeń,
klasyfikowanych według takich kryteriów podziału, jak: źródła powstania (zagrożenia naturalne,
techniczne, społeczne, cywilizacyjne, ekologiczne), podział rodzajowy (zdarzenia, katastrofy, klęski,
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kataklizmy), czas eliminacji (krótko-, średnio-, długo-, bezterminowe), dziedzina działania
(sektorowe, religijne, polityczne, uniwersalne), poziom destrukcji (minimalny, średni, wysoki,
totalny), zasięg przestrzenny (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, światowy),
determinizm przyczyn (celowe, losowe, mieszane, przyrodnicze) oraz możliwości antycypacji
(kontrolowane, prognozowane, nieprzewidywalne)3. Nie można w nim pominąć zagrożeń związanych
ze spontaniczną samoewakuacją ludności oraz paniką.
Nadmienia się, że ewakuacja ludności z obszarów zagrożonych jest wyzwaniem o charakterze
logistycznym. Obejmuje swoim zakresem między innymi zapewnienie odpowiedniej ilości środków
transportu, wody i żywności, lekarstw i ubrań. To również właściwe, dostosowane do aktualnych
potrzeb, zapewnienie miejsca zakwaterowania dla ewakuowanych oraz drożności dróg do niego
prowadzących.
W planowanie, a przede wszystkim przeprowadzanie ewakuacji ludności, zaangażowane jest
wiele podmiotów właściwych zarządzaniu kryzysowemu, służb ratowniczych, medycznych i porządku
publicznego, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. W sytuacji zagrożenia wszystkie one mogą
zostać poddane olbrzymiej presji ze strony decydentów, przełożonych, mediów oraz społeczności
lokalnych. Ewentualny negatywny wpływ na trafność podejmowania decyzji powinien być
ograniczany w tym przypadku już na etapie planowania ewakuacji ludności, a także uwzględniać
konieczność pracy pod presją czasu w trakcie jej przeprowadzania.

Rysunek 1. Zobrazowanie przykładowego scenariusza spontanicznej samoewakuacji ludności
Źródło: http://itbiznes.pl/art35804.html, 16.07.2012 r.
Powyższe rozważania rzucają światło na złożoność problematyki ewakuacji ludności.
Wszystkie wymienione elementy mogą być rozpatrywane w kontekście wyzwań, a w następstwie
nie podjęcia żadnych działań – również zagrożeń. Warto dodać, iż założenia organizacyjne ewakuacji
ludności zostały ujęte w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
oraz przedmiotowej Instrukcji z czerwca 2008 roku, stanowiącej obecnie załącznik do wspomnianych
wytycznych. Oba dokumenty dostarczają jedynie wskazówek odnośnie współcześnie obowiązującej
koncepcji rozważanego zagadnienia. Widoczny jest brak specjalistycznych narzędzi, pozwalających
określić krok po kroku aktualne na danym terenie i w danym środowisku uwarunkowania ewakuacji

3

Ficoń K., Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2007,
s. 76.
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ludności, w tym jej bezpieczeństwa, a także zaplanować i nadzorować przeprowadzanie jej w sytuacji
zaistnienia takiej konieczności.
Wieloaspektowość problematyki ewakuacji ludności skłania ku poszukiwaniu rozwiązań
ułatwiających jej organizowanie. Wskazane jest holistyczne podejście do tego zagadnienia,
uwzględniające nieograniczoność zbioru zagrożeń, potrzeby logistyczne, kadrowe, a także czynniki
wpływające na trafność podejmowanych decyzji. Wymaganiom tym mogą sprostać produkty szeroko
rozumianego zarządzania projektami. W kontekście zarządzania kryzysowego na szczególną uwagę
zasługuje amerykańska metodyka opracowana przez Project Management Institute (PMI).
1. Projekt według Project Management Institute
Metodyka PMI projektem nazywa tymczasową działalność, która jest podejmowana w celu
wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi lub osiągnięcia unikatowego
rezultatu4. Każdy projekt jest więc tymczasowy. Ma określone granice trwania: początek i koniec.
Cechuje go ponadto unikatowość produktu końcowego, rozumianego jako wyrób (artefakt), usługa,
a nawet rezultat. Przytoczoną definicję warto uzupełnić o jeszcze jedną cechę charakterystyczną
każdego projektu, mianowicie stopniowe doprecyzowanie wszelkich działań projektowych.
Szczegółowemu rozplanowaniu podlegają jedynie te najbliższe w czasie. Działania następujące
po nich opisywane są w większym stopniu ogólności. Projekt jest bowiem tworem złożonym.
Funkcjonuje często w bardzo dynamicznym środowisku. Elementy otoczenia bliższego oraz dalszego
mogą wpływać na wszelkie prace projektowe. PMI stwierdził bezzasadność szczegółowego
dopracowywania wszystkich komponentów projektu z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo
wystąpienia konieczności ich modyfikacji wskutek oddziaływania środowiska. Technika stopniowego
doprecyzowania pozwala oszczędzić czas zespołu projektowego, optymalizując jednocześnie czas
wszystkich prowadzonych przez niego prac.
Uwzględniając powyższą definicję projektu, zarządzaniem projektami nazywa się
odpowiednie zastosowanie wiedzy i doświadczenia członków zespołu projektowego, a także
używanych przez nich narzędzi i technik do działań składających się na projekt. Celem tak rozumianej
relacji wiedza – doświadczenie – narzędzia – techniki jest spełnienie wymagań dotyczących tego
projektu.
Każdy projekt realizowany jest w charakterystyczym dla siebie środowisku. Elementy
otoczenia bliższego oraz dalszego warunkowane są przez tzw. czynniki środowiskowe prowadzonej
działalności5. Zalicza się do nich między innymi:
 strukturę oraz strategię (wizję, misję, domeny, cele) organizacji, która realizuje projekt,
 dostępne zasoby ludzkie,
 dostępne zasoby rzeczowe, w tym infrastrukturę (obiekty, wyposażenie),
 uregulowania prawne, standardy i normy branżowe, zasady dobrej praktyki branżowej,
 zasady polityki kadrowej, w tym motywację pracowników,
 systemy autoryzacji prac w organizacji,
 uwarunkowania nadsystemów, współsystemów i podsystemów,
 tolerancje interesariuszy wobec ryzyka,
 uwarunkowania polityczne,
 kanały komunikacji funkcjonujące i możliwe do funkcjonowania w ramach organizacji,
 komercyjnie dostępne bazy danych,
 systemy wspomagania decyzji,
 systemy informatyczne wspierające kierowanie projektem.
PMI zwraca uwagę na nieograniczoność zbioru powyższych uwarunkowań, które powinny
być opracowywane w ujęciu indywidualnym dla każdego projektu.
Kolejną cechą charakterystyczną projektu jest jego cykl życia. Został on zobrazowany
na rysunku 2. Można z niego oczytać relacje pomiędzy stopniem zaangażowania zespołu
4

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM®) – materiały
szkoleniowe, OMEC Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 18.
5
Tamże, s. 21.
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projektowego, kosztów związanych z projektem, czasem jego realizacji oraz etapami prac
projektowych, charakteryzowanymi przez właściwą im dokumentację (odpowiednio Project Charter –
Karta Projektu, Project Management Plan – Plan Zarządzania Projektem, Accepted Deliverables –
Akceptowalne Wyniki Projektu, a także Archived Project Documents – Dokumentacja Archiwalna
Projektu).
Bardzo istotną kwestią w zarządzaniu projektami jest podejście do tzw. interesariuszy6. PMI
zwraca uwagę na potrzebę zaspokajania potrzeb możliwie wszystkich przedstawicieli tej grupy. Mogą
oni sprzyjać pracom projektowym, mogą również je opóźniać bądź nawet w skrajnych przypadkach
uniemożliwiać. Jednym z głównych zadań kierownika projektu jest odpowiednie zarządzanie
potrzebami interesariuszy na każdym etapie projektu, w ciągu całego cyklu jego życia.

Rysunek 2. Cykl życia projektu
Źródło: A Guide to The Project Management Body of Knowledge, Edycja 4, Project Management
Institute, Pennsylvania 2008, s.16.
Metodyka PMI analizuje zarządzanie projektami w oparciu o dwa zasadnicze kryteria:
grupy procesów zarządzania projektami oraz obszary wiedzy. Zarządzanie projektem, ze względu
na podział składających się na niego prac, składa się z następujących grup procesów:
 rozpoczęcia,
 planowania,
 wykonawczych,
 monitoringu i kontroli,
 zakończenia.
Relacje pomiędzy poszczególnymi grupami procesów zobrazowano na rysunku poniżej.

6

Interesariuszami są wszelkie podmioty związane bezpośrednio bądź pośrednio z projektem, pracami
wykonywanymi w ramach projektu, produktem końcowym projektu oraz zespołem projektowym.
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Rysunek 3. Grupy procesów zarządzania projektem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A Guide to The Project Management Body of Knowledge,
Edycja 4, Project Management Institute, Pennsylvania 2008, s. 40.
Do wspomnianych obszarów wiedzy zalicza się natomiast:
 integrację projektu,
 jego zakres,
 zarządzanie czasem,
 zarządzanie kosztami,
 zarządzanie jakością,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 zarządzanie komunikacją,
 zarządzanie ryzykiem,
 zarządzanie dostawami (zamówieniami).
Stanowią one swoisty szkielet metodyki zarządzania projektami według założeń PMI.
Porządkują wszelkie aspekty związane z działaniami projektowymi, zawierają w sobie określone
narzędzia i techniki usprawniające prace projektowe, nadają im również charakter spisu czynności
do wykonania krok po kroku w przypadku każdego projektu, bez względu na czynniki środowiskowe
prowadzonej działalności, efekt końcowy projektu, wpływ interesariuszy, a także skład zespołu
projektowego.
2. Założenia projektu ewakuacji ludności
Ewakuacja ludności jest tymczasową działalnością podmiotów odpowiedzialnych
oraz zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe. Podejmuje się ją w celu osiągnięcia określonego
rezultatu – przemieszczenia ludności z obszaru zagrożonego w miejsce bezpieczne.
Z prawdopodobieństwem bliskim jedności można stwierdzić, że każda gmina, powiat, województwo
czy też kraj cechowane są przez właściwą sobie różnorodność czynników środowiskowych.
Są one jedyne w swoim rodzaju, charakterystyczne dla określonego obszaru, unikatowe. Ewakuacja
ludności może być więc rozpatrywana w kontekście projektu, w rozumieniu definicji wypracowanej
przez PMI.
Do czynników środowiskowych projektu ewakuacji ludności dowolnego szczebla (krajowego,
wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego) zaliczyć można strukturę systemu bezpieczeństwa
nardowego, w tym systemu zarządzania kryzysowego. Na uwagę zasługuje realizowana przez
te systemy strategia (wizja, misja, domeny, cele), spójna ze strategią bezpieczeństwa narodowego.
Wśród dostępnych zasobów ludzkich, pomocnych przy realizacji projektu, wymienić można
przede wszystkim decydentów właściwych szczebli administracji publicznej (Prezesa Rady
Ministrów, wojewodów, starostów, wójtów, prezydentów i burmistrzów miast), członków zespołów
zarządzania kryzysowego (Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także wojewódzkich,
powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego), pracowników centrów zarządzania
kryzysowego (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
centrów zarządzania kryzysowego), a także pracowników komórek właściwych bezpieczeństwu,
zarządzaniu kryzysowemu, obronie narodowej i ochronie ludności urzędów na szczeblu ministerstw,
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urzędów wojewódzkich, starostw, urzędów gmin oraz urzędów miejskich. Powyższe zestawienie jest
podstawą do określania składu zespołów projektowych. Bardzo ważnym aspektem poruszanym przez
PMI jest wybór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika projektu. Nie wymaga się, by był
to właściwy miejscowo decydent najwyższego lokalnie szczebla (np. starosta dla projektu ewakuacji
ludności powiatu) bądź ekspert danej dziedziny. Wskazane natomiast, by był on osobą biegłą w sztuce
zarządzania projektami, osobą która będzie w stanie efektywnie zarządzać i kierować pracami
ekspertów i/lub decydentów. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się przydzielenie funkcji kierownika
projektu ekspertowi, któremu znane są wytyczne PMI. Osoba ta powinna opracować spójne zasady
polityki kadrowej, w tym system motywacji członków zespołu projektowego. Należy dodać,
że motywacja w tym przypadku nie musi być tożsama z korzyściami majątkowymi. Podstawowe
miejsca pracy członków zespołu projektowego mogą się różnić podejściem do tego aspektu.
Zadaniem kierownika projektu jest stworzenie rozwiązania pod tym kątem zoptymalizowanego.
Zasoby rzeczowe dostępne zespołowi projektowemu należy rozpatrywać w oparciu
o istniejącą, dostępną infrastrukturę (budynki, inne obiekty budowlane, wyposażenie) lokalnych
decydentów, zespołów zarządzania kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego.
W przypadku niedoborów zasobów rzeczowych wskazane jest dodatkowe zaangażowanie w prace
projektowe służb i straży (np. jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Policji,
jednostek operacyjno – technicznych ochotniczych straży pożarnych, itp.).
Zespół projektowy powinien mieć na względzie przygotowywanie i prowadzenie wszelkich
prac projektowych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, standardami i normami
branżowymi, a także zasadami dobrej praktyki zarządzania kryzysowego. Podstawowym odniesieniem
w tym przypadku są Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 1997 Nr 141, poz. 943, z późn. zm.), Ustawa z dnia
18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2002 Nr 62, poz. 558), Ustawa z dnia 29
sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2002 Nr 156,
poz. 1301, z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007
Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie
stanu wojennego (Dz. U. 2004 Nr 200, poz. 2055, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu
(Dz. U. 2003 Nr 41, poz. 347), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku
w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 Nr 96, poz. 850), tworzona Ustawa o ochronie ludności,
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji
ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz przedmiotowa Instrukcja
z czerwca 2008 roku.
Czynniki środowiskowe projektu ewakuacji ludności obejmują również uwarunkowania
związane z systemami nadrzędnymi, współrzędnymi i podrzędnymi w stosunku do przedmiotu
projektu. Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim systemy bezpieczeństwa narodowego
oraz zarządzania kryzysowego w Polsce, a także ich odpowiedniki funkcjonujące w ramach Unii
Europejskiej oraz NATO. Do otoczenia bliższego ewakuacji ludności zaliczyć można między innymi
ochronę infrastruktury krytycznej, ochronę przeciwpowodziową, ochronę przeciwpożarową.
Uwarunkowania związane z systemami podrzędnymi w stosunku do przedmiotu projektu to przede
wszystkim kwestie zabezpieczenia logistycznego środków transportu, wody i żywności, ubrań,
zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacją opuszczonego mienia, przygotowania i funkcjonowania
miejsc przyjęcia ludności, zabezpieczenia medycznego ewakuowanych, zabezpieczenia technicznego
ich środków transportu, itp.
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Określenie toleancji interesariuszy projektu wobec ryzyka projektowego wymaga wstępnych
działań w dwóch kierunkach: określenia interesariuszy oraz określenia ryzyk7. Grono interesariuszy
stanowić będą właściwi decydenci, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w ewakuację
ludności, zarządzanie kryzysowe oraz szerzej – bezpieczeństwo narodowe8. Zdarzeń niepożądanych
należy dopatrywać się w procesie ewakuacji ludności oraz w samym zarządzaniu projektem. Problem
pojawia się w momencie konieczności przyjęcia wartości prawdopodobieństw ich wystąpienia,
związanych z tym faktem potencjalnych skutków i tolerancji interesariuszy. Analiza zdarzeń, które
miały miejsce w przeszłości, wydaje się być trudnym rozwiązaniem. Zastosowanie metod eksperckich
(np. burzy mózgów, testu sędziów kompetentnych, itp.) oraz korzystanie z dokumentacji poprzednich
projektów (lessons learned9) może zdecydowanie ułatwić to zadanie.
Uwarunkowania polityczne są kolejnym elementem środowiska projektu ewakuacji ludności.
Mogą przejawiać się w postępowaniu poszczególnych członków zespołu projektowego
oraz interesariuszy10, a także ich grup. Zadaniem kierownika projektu powinno być przedłożenie wizji
i misji projektu nad indywidualne preferencje polityczne osób z nim związanych.
Efektywność prac projektowych uzależniona jest od występujących w ramach projektu
kanałów komunikacji. Powinny one umożliwiać efektywną komunikację pomiędzy kierownikiem
zespołu projektowego a członkami zespołu projektowego i pozostałymi interesariuszami.
Warto dodać, że komunikacja w projekcie rozumiana jest nie tylko przez pryzmat bezpośrednich,
bieżących kontaktów pomiędzy stronami zainteresowanymi. To również odpowiedni system
raportowania przebiegu i postępów prac projektowych. Kierownik projektu powinien dobrać
optymalne kanały i sposoby komunikacji, uwzględniając możliwości podmiotów wchodzących
w skład zespołu projektowego. Warto rozważyć zaliczenie do owych rozwiązań systemy
wspomagania decyzji specjalistycznych służb, a także systemy informatyczne, w tym programy
wspierające kierowanie projektem.
3. Wstęp do zarządzania projektem ewakuacji ludności
Zarządzanie projektem ewakuacji ludności to zastosowanie eksperckiej wiedzy
i doświadczenia członków zespołu projektowego, a także efektywne użycie przez nich narzędzi
i technik do działań składających się na projekt, celem przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji
ludności na rozpatrywanym terenie.
Zarządzanie projektem ewakuacji ludności powinno zostać przeprowadzone w oparciu
o obszary wiedzy oraz grupy procesów, które tego zarządzania będą dotyczyły. Warto uwzględnić
w tym miejscu charakter ewakuacji, która rozumiana jest przez pryzmat projektu. Obejmuje ona
bowiem zarówno działania związane z przygotowaniem, jak też ewentualnym przeprowadzeniem jej
w sytuacji zagrożenia. Projekt ewakuacji ludności będzie więc skończony, lecz jedynie w umownych
granicach czasu11.
7

Ryzyko w ujęciu projektowym oznacza iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia niekorzystnego oraz
wielkości potencjalnych jego skutków. Do określenia konkretnego ryzyka wymagane jest więc stworzenie
listy zdarzeń niepożądanych, prawdopodobieństw ich zajścia oraz wielkości potencjalnych skutków każdego
z nich.
8
Należy wziąć pod uwagę wszystkie podmioty związane z systemami nadrzędnymi, współrzędnymi
i podrzędnymi w stosunku do przedmiotu projektu.
9
PMI zwraca uwagę na kompleksowość dokumentacji projektowej. Jednym z celów takiego podejścia jest
bieżące tworzenie bazy wiedzy na temat zarządzania projektami. Analiza danych zawartych w takiej bazie
może zdecydowanie przyspieszyć działania projektowe na każdym etapie cyklu życia projektu zbliżonego
tematycznie do projektów już zrealizowanych.
10
Członkowie zespołu projektowego również wchodzą w skład grupy interesariuszy projektu.
11
Uwidacznia się w tym miejscu konieczność zastosowania techniki stopniowego doprecyzowania.
Szczegółowe ramy czasowe są możliwe do określenia jedynie dla grup procesów dotyczących prac
planistycznych i przygotowawczych, czyli działań realizowanych przed wystąpieniem zagrożenia bądź jego
symptomów. Działania związane z reagowaniem w sytuacji zajścia sytuacji kryzysowej, usuwaniem skutków
takich sytuacji oraz odtwarzaniem inrastruktury krytycznej, która mogła zostać uszkodzona bądź zniszczona,
będą uzależnione od samego zagrożenia, którego czas oddziaływania może być bardzo trudny, bądź nawet
niemożliwy do dokładnego określenia.
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Prace członków zespołu projektowego powinny przebiegać według grup procesów
zarządzania projektem, przy jednoczesnym uwzględnieniu obszarów wiedzy.
Kolejny rysunek stanowi macierzowe zestawienie relacji pomiędzy tymi dwoma elementami
rozpatrywanej metodyki zarządzania projektami. To holistyczne ujęcie wszystkich obszarów wiedzy
oraz procesów zarządzania projektem, z przypisanymi im poszczególnymi czynnościami.
Grupy procesów zarządzania projektem
Obszary
wiedzy
1

Zarządzanie
integracją
projektu

Zarządzanie
zakresem
projektu

Zarządzanie
czasem

Zarządzanie
kosztami

Zarządzanie
jakością
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Procesy
rozpoczęcia
2
1.1.
Opracowanie
karty projektu

Procesy
planowania
3
1.2.
Opracowanie
planu
zarządzania
projektem

2.1.
Zebranie
wymagań
2.2.
Zdefiniowanie
zakresu
2.3.
Stworzenie
struktury prac
3.1.
Określenie
czynności
3.2.
Określenie
sekwencji
czynności
3.3.
Oszacowanie
zasobów
3.4.
Oszacowanie
czasów trwania
3.5.
Stworzenie
harmonogramu
4.1.
Oszacowanie
kosztów
4.2.
Określenie
budżetu
5.1.
Plan jakości
6.1.
Opracowanie
planu zasobów
ludzkich

Procesy
wykonawcze
4
1.3.
Ukierunkowanie
i
zarządzanie
pracami
wykonawczymi

Procesy
monitoringu
i kontroli
5
1.4.
Monitoring
i kontrola prac
projektowych
1.5.
Wykonanie
zintegrowanej
kontroli zmian
2.4.
Weryfikacja
zakresu
2.5.
Kontrola
zakresu

3.6.
Kontrola
harmonogramu

4.3.
Kontrola
kosztów

5.2.
Zapewnienie
jakości
6.2.
Zebranie
zespołu
6.2.
Rozwój zespołu

5.3.
Kontrola
jakości

Procesy
zamknięcia
6
1.6.
Zamknięcie
projektu lub
jego etapu
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Zarządzanie
komunikacją

1

Zarządzanie
ryzykiem
projektowym

Zarządzanie
ryzykiem
projektowym

Zarządzanie
zamówieniami

7.1.
Identyfikacja
interesariuszy

2

7.2.
Planowanie
komunikacji

3
8.1.
Planowanie
zarządzania
ryzykiem
8.2.
Identyfikacja
ryzyk

8.3.
Jakościowa
analiza ryzyka
8.4.
Ilościowa
analiza ryzyka
8.5.
Plan
odpowiedzi na
ryzyko
9.1.
Zaplanowanie
zamówień

6.3.
Zarządzanie
zespołem
7.3.
Dystrybucja
informacji
7.4.
Zarządzanie
potrzebami
interesariuszy
4

9.2.
Realizacja
zamówień

7.5.
Raport
wykonawczy

5
8.6.
Monitoring
i kontrola
ryzyka

9.3.
Zarządzanie
zamówieniami

6

9.4.
Zamykanie
zamówień

Rysunek 4. Macierz relacji obszarów wiedzy z grupami procesów zarządzania projektami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A Guide to The Project Management Body of Knowledge,
Edycja 4, Project Management Institute, Pennsylvania 2008, s. 43.
Zarządzanie projektem ewakuacji ludności w ciągu całego jego życia polegać więc będzie
na wykonywaniu w odpowiedniej kolejności procesów z grupy 42 procesów przypisanych
do poszczególnych obszarów wiedzy, w zależności od etapu projektu. Warto nadmienić, że metodyka
PMI przypisuje i dokładnie opisuje zestawy narzędzi właściwych każdemu procesowi. Dostarcza tym
samym zespołowi projektowemu swoistego warsztatu możliwości, porządkującego wszelkie aspekty
związane z ewakuacją ludności, ujmując je w postaci działań do wykonania przez zespół projektowy
dosłownie krok po kroku.
Podsumowanie
Opisana w niniejszym artykule metodyka zarządzania projektami wydaje się być ciekawym
rozwiązaniem w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego. Ujęcie projektowe może
bowiem dotyczyć nie tylko ewakuacji ludności, lecz dowolnego aspektu bezpieczeństwa, którego
wynikiem jest unikatowy wyrób, unikatowa usługa lub osiągnięty unikatowy rezultat. Metodyka PMI
zdaje się wychodzić naprzeciw wieloaspektowości rozpatrywanego problemu, w tym przypadku
ewakuacji ludności. Pozwala porządkować wszelkie prace z nim związane. Dostarcza obszernych
opisów, w tym sposobów praktycznego wykorzystania, ponad 150 narzędzi i technik, przypisanych
do poszczególnych grup procesów zarządzania projektem oraz obszarów przedmiotowej wiedzy.
Ogromna zaleta proponowanego rozwiązania to brak sztywnych ram planowania prac projektowych.
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Zespół projektowy może dowolnie kształtować stopień wykorzystania dostępnych narzędzi,
dostosowując je do indywidualnych uwarunkowań projektu, a także jego środowiska. Spośród
bogatego zbioru dostępnych możliwości wybiera się jedynie te niezbędne do sprawnego wykonania
prac projektowych przy jednoczesnej optymalizacji czasu ich trwania.
Metodyka PMI jest powszechnie stosowana między innymi w pracach projektowych
ministerstw oraz firm zajmujących się bezpieczeństwem w skali międzynarodowej. Warto rozważyć
implementację gotowych rozwiązań na grunt zarządzania kryzysowego.
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NIEKTÓRE DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Streszczenie
Bezpieczeństwo narodowe, jak sama nazwa na to wskazuje, jest sprawą narodową.
Stąd należy mieć to przede wszystkim na względzie i przynajmniej w tej kwestii nie należy szukać
odpowiedzialności w zbiorowym, czyli międzynarodowym wymiarze. Co jest podstawą tego
bezpieczeństwa? - mówią wnioski z doświadczeń tysiącleci istnienia różnych cywilizacji, które
upadły, i tych, które trwają. Jak traktować to bezpieczeństwo w kontekście globalizacji i kryzysów
międzynarodowych, objaśnia poniżej zaprezentowany materiał. Po prostu trzeba liczyć wyłącznie
na siebie, a nie stawać się terytorium do eksploatacji przez innych, którzy w dodatku zastanawiają się,
czy stwarzamy im dostateczne możliwości angażowania się militarnego w sprawę polską.
Abstract
National security, as its name implies, is a national matter. Therefore, keep that in mind first
of all, and at least this issue should not be discussed in the international dimension. What is the basis
of the security? - thousands of years of existence of different civilizations that have fallen, and those
that are are in existance can be used to draw conclusions. How should we treat the security in the
context of globalization and international crises is explained in the material presented below. You just
have to count on yourself and not become a territory for use by others, who in addition are wondering
if we will create sufficient opportunities for them to engage their military in the Polish affairs.
***
Kwestie bezpieczeństwa są rozległe i towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Przykładem
tego jest wypowiedź króla Salomona, który radził: „gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród
upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”1. Przy czym widzimy, że aby o nim
właściwie myśleć, należy tworzyć je zespołowo, nie indywidualnie. I tak jest niemal zawsze.
Gdy o nim odpowiedzialnie myślimy, musimy brać od uwagę wiele opinii, ponieważ jest ono
wieloaspektowe i w ostateczności opiera się na sile gospodarczej, ale przede wszystkim militarnej –
własnej lub sprzymierzeńca, który swoim argumentem siły nas wspiera. Bez tej siły państwa
są jedynie dostarczycielem potencjału dla dominanta, jednego lub drugiego. Zawsze się jakieś znajdzie
i w imię pokoju zaoferuje nam opiekę sojuszniczą, a w zamian zniewoli nas ekonomicznie - pokojowo
lub siłą zbrojną.
Świat jest od niepamiętnych czasów walką w różnych wymiarach, nawet Jesus zakładał:
„nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój,
ale miecz”2. Więc nic nam nie pozostaje, jak tylko być gotowym na zagrożenia nawet
najtragiczniejsze, jaką jest walka zbrojna, bowiem ona jak żadne z licznych zjawisk społecznych
rozstrzygała i decyduje o stanie bezpieczeństwa społeczeństw, państw i w konsekwencji narodów.
Ludzie mają tego świadomość i dlatego jedna z piosenkarek polskich3 wyśpiewuje: „nosisz spodnie
to walcz!” Pomimo tego, że niektórzy naiwni w beztroski sposób głoszą „zamieńmy miecze
na lemiesze”, bo podobno w Piśmie Świętym wskazuje się nam jedynie taką drogę w stosunkach
społecznych. Tymczasem Pismo Święte mówi zarówno o jednym, jak i o drugim: „miecze
1

Księga Przypowieści Salomona 11.14.
Ewangelia według Mateusza, 10.34-35.
3
Beata Kozidrak.
2
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na lemiesze: (Iz 2,4 i Mi 4,3), jak i „lemiesze na miecze” (Jl 4,10). I dobrze byłoby, aby o tym
pamiętać, bo liczy się kontekst spraw, do których tych stwierdzeń użyto, i mieć także na względzie
uwarunkowania sytuacyjne, do jakich je odniesiono.
W walce pomiędzy społeczeństwami dziejową rolę odgrywa rywalizacja pomiędzy narodami,
która jakże często przybiera formę konfliktu z udziałem sił zbrojnych. Zatem, co to jest ten naród?
Otóż przyjmuje się różne definicje narodu. Jedna z nich zakłada, że to „wykształcona
w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała w wyniku współżycia jednostek,
rodzin i grup w określonych warunkach przyrodniczo-biologicznych oraz wytworzyła rozumiane
przez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie:
- język;
- wyobrażenia, emocje i potrzeby;
- środki i sposoby ich zaspokajania, nadając im niepowtarzalny charakter i sens kulturowy”4.
Franciszek Salezy Jezierski (1740–1791) pisał tak: [naród – przyp. autora] „jest
zgromadzeniem ludzi mających jeden język, zwyczaje i obyczaje zawarte jednym i ogólnym
prawodawstwem dla wszystkich obywateli”5. Zaś dla ojca Bocheńskiego naród to grupa ludzi, których
łączy z jednej strony wspólna rasa psychiczna, wspólne cechy charakteru i obyczaj oparty
na wspólnych przeżyciach i wspomnieniach historycznych”6.
Literatura przedmiotu daje wiele przykładów na to, że naród dąży do tego, aby mieć państwo,
a różnicę między nimi wyjaśnia Bolesław Limanowski (1835–1935), który oznajmia, że „naród jest to
społeczność żyjąca, organiczna; państwo zaś jest to przede wszystkim ujęta w granice przestrzeń ziemi
z jej tworami i ludnością na niej zamieszkałą, a następnie wszelkiego rodzaju urządzenia [instytucje],
służące do władania i gospodarowania na niej”7.
Do zbioru atrybutów narodu świadczących o jego tożsamości zaliczamy: język, wyznanie,
system wartości, mentalność indywidualną i społeczną, kulturę, obyczaje, budownictwo, muzykę
ludową, styl bycia, ubiór, odniesienie do świata i sąsiadów, temperament, formy wymiany towarowej
(handel) i pożyczki oraz tworzenia organizacji na rzecz bezpieczeństwa i obrony społecznej.
Naród w oparciu o te atrybuty jest zdolny chronić swą integralność tak przed zagrożeniami
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Dążąc do utworzenia państwa na zajmowanym przez siebie
terytorium, rozbudowuje i umacnia różne formy organizacji społeczeństwa, a w sytuacji utraty
państwowości jest zdolny pielęgnować i rozwijać więzi (obyczaje, język, kulturę itp.), zmierzając bądź
to do odzyskania niepodległości, bądź też do zapewnienia sobie politycznych gwarancji autonomii
bytu narodowego (jeśli został zmuszony do emigracji poza tereny, na których jako naród
się ukształtował).
Kiedy mamy już pojęcie o narodzie, to możemy go zestawić z bezpieczeństwem. Znakomitym
przykładem ujęcia problemów bezpieczeństwa jest Konstytucja z 3 maja 1791 r. Czytamy w niej
m.in.: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest,
tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę
i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic
i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego
dopełniło niemylnie, powinno zostać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie
do opisów prawa, powinno wykonać przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji
narodowej. Użytem być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę, na strzeżenie fortec
i granic lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego nie był posłusznym”.
To historyczne ujęcie wyraźnie wskazuje, co decyduje o bezpieczeństwie państwa,
a mianowicie obrona państwa i jego spójność wynikająca z tej obrony. A potencję w tym względzie
powinni czynić wszyscy obywatele. Stąd należy sądzić, że odwrotne działanie jest niewłaściwe.
To znaczy, że przygotowanie jedynie nielicznej części obywateli (zawodowców) do obrony państwa
jest niepoprawne, bo jest błędem strategicznym. A przeznaczanie wojsk głównie do interwencji
4

http://portalwiedzy.onet.pl/55435,,,,narod,haslo.html, dostęp: 18.07.2011 r.
W. J. Bursztyn, J. Nowak, K. Wawruch (red.), Polska refleksja nad narodem, wybór tekstów. Poznań 2002,
s. 32.
6
Stajnia Augiasza, „Nasz Dziennik” z 11.01.2000 r.
7
W. J. Bursztyn, J. Nowak, K. Wawruch (red.), dz. cyt., s. 83.
5
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zewnętrznych – bez skutecznej obrony własnego terytorium i granic – w ramach najsilniejszego nawet
sojuszu to także istotna ułomność strategiczna, świadcząca o niedostatecznym rozumieniu istoty
stosunków międzynarodowych i sztuki wojennej, bazującej na doświadczeniach tysięcy lat różnych
cywilizacji.
Na wagę strategicznych walorów wojska wskazywał już dawno Andrzej Frycz Modrzewski
w swoim dziele O poprawie Rzeczypospolitej (1551), twierdząc: „aby Rzeczypospolita w całości
i godności zawsze mogła pozostać, trzeba do tego trzech rzeczy: uczciwych obyczajów,
sprawiedliwych sądów i biegłości w sztuce wojennej”. Zresztą obecnie w USA bezpieczeństwo
narodowe rozumiane jest jako „wspólne określenie, obejmujące zarówno obronę narodową,
jak i stosunki zagraniczne, a w szczególności warunki związane z: a) militarną lub obronną przewagą
nad jakimkolwiek obcym państwem lub grupą państw: b) korzystnymi wzajemnymi relacjami
zagranicznymi: c) ze stanem obrony, dającym możliwość stawienia oporu wrogim i destrukcyjnym
działaniom wewnętrznym lub zewnętrznym, jawnym lub skrytym”8.
Dla narodu „bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy”, przyjmuje
H. Kissinger, były amerykański sekretarz stanu. Zaś Niemiec K. Nauman (były Generalny Inspektor
Bundeswehry), zakłada, że „bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko
jest niczym”9. Z kolei pan dr J. Stańczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
jest przekonany, iż „bezpieczeństwo to gwarancja nienaruszalnego przetrwania i swoboda rozwoju”.
W powyższym kontekście bezpieczeństwo narodowe to obiektywny stan pewności fizycznego
przetrwania i swobód rozwojowych, stan będący zarazem żywotną potrzebą, a więc również celem
i naczelnym interesem narodowym (racją stanu) zakładającym zabezpieczenie oraz umacnianie
żywotnych wartości (wyrażanych właśnie w postaci obiektywnej pewności przestrzegania i swobód
rozwojowych), realizowanych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej (...) bezpieczeństwo jest tożsame
z pewnością (możliwością) realizacji żywotnych potrzeb i ochrony żywotnych wartości10.
Zdaniem prof. W. Kitlera z AON bezpieczeństwo narodowe to „proces: obejmujący zabiegi
w obszarze stosunków międzynarodowych i wewnętrznych oraz przedsięwzięcia ochronne i obronne
(w szerokim tego słowa znaczeniu), mające na celu stworzenie korzystnych warunków
funkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej i wewnętrznej oraz przeciwstawienie się
wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego”.
Z obu definicji wynika, że bezpieczeństwo to stan i proces.
W znaczeniu centralnej kategorii społecznej – bezpieczeństwo narodowe stanowi dla
(1) jednostek, (2) społeczności lokalnych oraz (3) państwa „pierwotną, egzystencjalną, naczelną
potrzebę i wartość, a zarazem priorytetowy cel działania we wszystkich dziedzinach i na wszystkich
szczeblach organizacji państwowej i społecznej”11. Zaś w znaczeniu funkcjonalnym –
„bezpieczeństwo narodowe jest naczelną misją narodową całego społeczeństwa i jego organizacji
państwowej polegającą na stałej realizacji dwóch współzależnych funkcji:
a) pierwszej – podstawowej: ochronie i obronie wartości i interesów narodowych przed istniejącymi
oraz potencjalnymi zagrożeniami, zapewniającej warunki konieczne dla realizacji drugiej funkcji,
b) tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych warunków dla swobodnego rozwoju i sprostania
wyzwaniom, jakie niesie dla narodu zmienność, nieprzewidywalność i postęp cywilizacyjny”12.
Dla wypełnienia misji tworzenia bezpieczeństwa narodowego konieczne są odpowiednie
instytucje i struktury bezpieczeństwa13 zwane inaczej strukturami realizacyjnymi14 bądź systemem
bezpieczeństwa narodowego15.

8

Dictionary of Military and Associates Terms, Washington 1987, s. 242, [w:] Słownik terminów z zakresu
bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 16.
9
Geopolityka rurociągowa, http://geopolityka.org/recenzje/941-geopolityka-rurociagowa, dostęp: 18.07.2011 r.
10
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 36.
11
J. Marczak, Bezpieczeństwo narodowe, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski
w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011, s. 22.
12
Tamże.
13
„...Nie ma takiego rządu, który nie czułby się zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swemu narodowi,
nie tylko przez politykę z sąsiadami, ale również przez utrzymywanie instytucji i struktur bezpieczeństwo to przynajmniej we własnym przekonaniu – zapewniających”, J. Kukułka, R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna
państwa, Warszawa 1992, s. 178.
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W znaczeniu strukturalnym (systemowym) – „bezpieczeństwo narodowe to całokształt
przygotowania i organizacji państwa dla ciągłego tworzenia bezpieczeństwa narodowego, gdzie
podstawowymi elementami są:
- prawne podstawy bezpieczeństwa;
- polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego;
- cywilna i wojskowa organizację ochrony i obrony narodowej16;
- infrastruktura bezpieczeństwa;
- edukacja dla bezpieczeństwa;
- sojusze i współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa”17.
Podstawą struktury (systemu) bezpieczeństwa narodowego jest cywilna i wojskowa
organizacja obrony narodowej, jako „element bezpieczeństwa narodowego (…) skoordynowany
wewnętrznie zbiór elementów (...) oraz szczegółowych funkcjonalnych podsystemów wykonawczych,
określony relacjami współdziałania i substytucji, służący ochronie i obronie żywotnych interesów
bezpieczeństwa narodowego – (1) bezpieczeństwa państwa jako instytucji politycznej oraz (2)
bezpieczeństwa społeczeństwa”18. Zaś powszechnym przyjętym kryterium bezpieczeństwa jest własny
potencjał obronny. Połączony z układami sojuszniczymi zapewnia skuteczne odstraszanie
potencjalnego napastnika19. Obrona narodowa [obronność], to całokształt sił i środków państwa
i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Funkcjonalnie jest to działalność
mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Strukturalnie jest to organizacja, która działa
na poziomie strategicznym (państwowym) w zakresie obrony ludności, mienia, środowiska
i terytorium.
System obrony narodowej dzieli się na dwie części: cywilną i wojskową. Skuteczny system
obrony narodowej – jako zasadniczy, bo podstawowy – element bezpieczeństwa narodowego stanowi
integralną część polityki zagranicznej państwa, gdyż świadczy o jego spójności w sprawach
wewnętrznych i zewnętrznych. Państwa uznane za mocarstwa w rozumieniu potocznym
[wypływającym poniekąd z rozumienia politycznego] to te spośród ogółu społeczności światowej,
które stoją potęgą zbrojną (silną obronnością):
- USA,
- Rosja,
- Chiny,
- Wielka Brytania,
- Francja.
Stany Zjednoczone w arsenale strategicznych środków ochrony i obrony własnego terytorium
posiadają Gwardię Narodową, która jest instytucją posiadającą ponad 3 tys. lądowych i powietrznych
jednostek „rozsianych” na całym terytorium USA – utworzoną pod potrzeby lokalnie organizowanej
obronności – stanowiących bazę różnego typu wsparcia na rzecz wojsk i społeczeństwa (zał. 1).
W Polsce „na rzecz” sojuszniczo postrzeganej obronności r o z w i ą z a n o j e d n o s t k i
O b r o n y T e r y t o r i a l n e j [2008 r.], które przy ich budowaniu wzorowane były na
rozwiązaniach USA, ponieważ postanowiono liczyć jedynie na koalicyjną20 obronę terytorium RP.
A trzeba wiedzieć, że w 2 tys. historii Europy tylko w 2 proc. pomoc koalicyjna zaistniała,
14

„...Dotykamy w tym miejscu aspektu organizacyjnego strategii, lub – inaczej – jej struktury realizacyjnej
w ruchu”, R. Kuźniar (red.), Między polityką a strategią, Warszawa 1994, s. 186.
15
R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie,
Bellona, Warszawa 2011, s. 22.
16
Termin sformułowany przez gen. Władysława Sikorskiego, W. Sikorski, Przyszła wojna, Warszawa 1934,
s. 89.
17
Tamże.
18
W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, ZN AON (dodatek), Warszawa 2002,
s. 243.
19
J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Kraków 2003, s. 127.
20
Strategia Obronności RP(...) przedstawia nowoczesne postrzeganie obronności, odmienne od wąskiego
utożsamiania jej jedynie z klasycznie pojmowaną obroną terytorium państwa..., Strategia Obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Strategii i Planowania Obronnego MON, Warszawa, 23 grudnia 2009
r.
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zaś w odniesieniu do Polski - nigdy!21 Źródła historyczne dowodzą, że przyczyną upadku
Rzeczypospolitej był niewielki potencjał wojskowy państwa stosownie do jego wielkości, a tuż przed
rozbiorami szczególnie. Wtedy (1780 r.) w Polsce przeszkolenie na żołnierzy w stosunku do liczby
obywateli było następujące w poszczególnych państwach:
- Prusy - 1 na 26;
- Francja - 1 na 153;
- Austria - 1 na 90;
- Rosja - 1 na 49;
- zaś Rzeczypospolita 1/472.
Stąd wielkość sił zbrojnych tuż przed rozbiorami wynosiła:
- Prusy - 200 000,
- Austria - 250 000;
- Rosja - 250 000 [wkrótce 500 000];
- Polska - jedynie 16-25 tys. żołnierzy (różnie w okresach poszczególnych rozbiorów).
Rzeczpospolita dostając się w obcą niewolę, nie miała wystarczającej siły zbrojnej do obrony
państwa i to było główną przyczyną zniewolenia kolonialnego ze strony silnych militarnie sąsiadów,
zaś kiedy odzyskiwała niepodległość, była militarnie najsilniejszym państwem w Europie,
gdyż posiadała wtedy 1,35 mln żołnierzy, których wyszkolili nam zaborcy i odesłali ich do Polski,
gdyż ekonomicznie nie byli w stanie ich utrzymywać we własnych państwach cierpiących wtedy
na niedobory żywności wskutek wyczerpania się zasobów w trakcie I wojny świtowej22. Najpierw z tej
wojny wycofała się Rosja (1917), bo ekonomicznie doprowadziła ją to takiego zubożenia
wewnętrznego, które wywołało rewolucję (komunistyczną) i zmianę władzy oraz ustroju. Następnym
państwem, które doznało zmiany władzy wskutek buntu społecznego na tle ekonomicznym (rewolucja
socjalistyczna), były Niemcy (1918).
Obecnie żyjemy w okresie intensyfikacji procesów globalizacji i one istotnie wpływają
na życie społeczne narodów, podobnie jak imperializacja polityki wspierania militaryzacją przed
I wojną światową, a szczególnie w jej trakcie. Bowiem zarówno wtedy, jak i obecnie imperializacja ta,
inspirowana przez wielki kapitał międzynarodowy, rujnuje socjalne warunki funkcjonowania państw,
które powodują postępujące zubożenie ludności, a to wywołuje destabilizację sytuacji wewnętrznej
państw dotkniętych globalizacją. Tak jeszcze niedawno, bo z początkiem XX wieku, skończyło się to
rewolucjami i zmianami ustrojowymi po stronie najbardziej dotkniętych ekonomicznym zubożeniem
społeczeństw (Rosji, Niemiec), dzisiaj powoduje to już protesty uliczne w USA, Grecji, Hiszpanii
i Portugalii oraz Włoszech. Ale kapitał wielkokorporacyjny jakby nie dostrzegał ciężkiej sytuacji
społecznej milionów zubożanych przez swoje postępowanie i dla ustabilizowania
sytuacji wewnętrznej proponuje dalsze zubożenie ludzi pracy, jak chociażby w Grecji.

21

Według prof. Andrzeja Madejskiego, AON.
Jednym z jej najbardziej widocznych skutków było rozszerzenie zakresu władzy wykonawczej w wielu
państwach (prezydenta i rządu). Rozrastała się także biurokracja, potrzebna, by sprawować coraz większą
kontrolę nad społeczeństwem. Uchwalano nowe podatki lub podwyższano już istniejące, pojawiały się nowe
ustawy; wszystkie te działania były podejmowane po to, aby zwiększyć wysiłek wojenny.
Wojna poważnie nadwerężyła funkcjonowanie dużych, scentralizowanych i wieloetnicznych państw, takich jak:
Niemcy, Austrio-Węgry czy Rosja. We wszystkich tych krajach w wyniku wojny doszło do ogromnych
przekształceń, czy to w postaci rewolucyjnej zmiany formy rządu, czy też rozpadu terytorialnego.
W sumie, według Bogarta (1920), wydatki bezpośrednie na wojnę wyniosły 186 mld USD, a pośrednie (straty
w ludziach, zniszczone środki trwałe, stracona produkcja itp.) wyniosły 152 mld USD. Daje to sumę 338 mld
USD. Wiele rodzin zostało pozbawionych źródła utrzymania po wyjeździe dużej liczby mężczyzn na front.
Wraz z nieobecnością czy śmiercią głównego żywiciela rodziny kobiety zostały zmuszone do pracy
w niespotykanym wcześniej zakresie.
Długie przebywanie w sąsiadujących ze sobą okopach żołnierzy alianckich i niemieckich wywoływało poczucie
braterstwa między ludźmi. Niekompetencja dowódców, którzy nie mogli i nie potrafili się przystosować
do realiów wojny totalnej, ciągłe zmiany granic i upadek trzech imperiów wytworzyły swego rodzaju
„polityczną pustkę”, którą wypełniły szybko: socjalizm (rewolucja niemiecka w 1918 r.), komunizm
(rewolucja październikowa 1917 r.), http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa#Skutki_wojny,
dostęp: 18.07.2011 r.
22
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Z początkiem XX wieku też nie przejmowano się dolą ludzi żyjących z pracy zarobkowej,
więc jak ogromne było zdziwienie na okoliczność wywłaszczania właścicieli z dóbr prywatnych
oraz nacjonalizacji i tym samym burzenia porządku chroniącego jedynie bogatych. Dzisiaj też dla
utrzymania dyktatu światowej finansjery, uważanej (niesłusznie) za krwioobieg światowej gospodarki
oraz podstawę stabilizacji państw i ugruntowywania racji funkcjonowania wolnego rynku, jako
jedynego regulatora stosunków społecznych, doprowadza się do sytuacji braku finansowego
poszanowania praw egzystencji człowieka i rażącego zaniedbywania elementarnych potrzeb rodziny.
W imię zasad tego rynku jedynie dla bogatych pozbawia się pracy jedynego utrzymującego rodzinę,
nie pozwala się mu zbierać na godziwą emeryturę i korzystać z właściwego powszechnego systemu
zdrowotnego, a jego wykształcone dzieci nie mogą znaleźć godziwego zatrudnienia w kraju
i za granicą. Czy, aby nie są to przyczynki do rewolucji podobnych do tych z początku XX wieku,
bowiem wielki kapitał znów ani myśli o społecznych warunkach swojej szkodliwej społecznie
działalności, bo kiedy miliony cierpią biedę lub z dnia na dzień tracę pracę, sam się obdarza
profitami23, a instytucje bankowe czerpią dodatkowe zyski24 (można by powiedzieć
- „zyski kryzysowe”).
O pozytywnej stronie funkcjonowania globalizacji dla funkcjonowania współczesnego świata
zaświadczają setki tysięcy artykułów i opinii uznanych ekonomistów i nie zasadnie optymistyczne
oceny zjawiska tysiące naukowców oraz dziennikarzy. Uznano, że klasyczny liberalizm zarówno jako
ideologia czy też kierunek polityczny to wolność - jako nadrzędna wartość. I będąc związanym
z indywidualizmem, kategorycznie odrzuca kolektywizm (społeczne działanie), opowiadając się za jak
najmniejszym ograniczaniem wolności jednostki z wykorzystaniem prawa. Zapomniano jedynie
uwzględnić w nim, że liberałowie w pojedynkę (indywidualnie) mogą niewiele zrobić, bowiem ich
dochody powstają i pomnażają się poprzez społeczne działanie - udziałem innych, których chętnie
pomijają w podziale zysków.
W świecie funkcjonuje także liberalizm socjalny – niezbyt lubiany przez instytucje
globalizacji – który „zrewidowana forma liberalizmu klasycznego, która dopuszcza ingerencję
państwa w sferę gospodarki, jak i przede wszystkim zaangażowanie państwa w politykę socjalną;
promuje jak najszerszą inkluzję w procesy demokratycznej polityki, co również stanowi formę
społecznych / politycznych nierówności. (...) Liberalizm socjalny doszedł do przekonania,
iż absolutnie wolny rynek i brak polityki socjalnej szkodzą społeczeństwu, powodując rozwarstwienie
oraz zubożenie niektórych grup społecznych. Pomoc państwa jest więc konieczna, co nie musi kłócić

23

Gorman zauważył, że „banki są zbyt rozbudowane, a poziom wynagrodzeń, odpraw i premii zbyt wysoki”.
„Rozumiem głosy udziałowców, kwestionujących wciąż wysoki poziom wynagrodzeń” - dodał. Szef banku
Morgan Stanley: „bankowców jest za dużo i zarabiają za dużo”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/
1,114877,12615021,Szef_banku_Morgan_Stanley__bankowcow_jest_za_duzo.htm, dostęp: 05.10.2012 r.
Prawie 51 mln zł zarobiło łącznie w 2011 roku dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów polskich banków
notowanych na giełdzie – wynika z najnowszego raportu Sedlak & Sedlak. Najwięcej otrzymali menedżerowie
banku BPH SA, najmniej – Getin Holding. W ubiegłym roku 50 proc. członków zarządów banków otrzymało
pensje od blisko 1 mln zł do ponad 2 mln zł. Jak wynika z analizy sprawozdań 14 banków notowanych
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wynagrodzenia menedżerów były w 2011 roku wyższe
niż rok wcześniej. W porównaniu z 2010 rokiem mediana wynagrodzeń wszystkich osób zasiadających
w zarządach wzrosła o około 200 tys. zł – komentuje Magdalena Wrzesień, analityk z Sedlak & Sedlak.
Wyższe były też fundusze wynagrodzeń zarządów w większości banków. Największe środki
na wynagrodzenia menedżerów w 2011 roku przeznaczył bank BPH SA. Było to ponad 22,5 mln zł. Kwota
ta rozłożyła się na dziesięciu członków zarządu, z których dwoje odeszło z odprawami wynoszącymi w sumie
2 678 800 zł. http://www.hotmoney.pl/artykul/pensje-astronomiczne-zarobki-polskich-bankowc-w-25704,
dostęp: 20.09.2012 r.
24
„Po siedmiu miesiącach tego roku zysk sektora bankowego wyniósł 9,54 mld zł i był o 5 proc. wyższy niż
przed rokiem” - podała Komisja Nadzoru Finansowego, a informuje o tym „Parkiet”. [„Zysk netto 46 banków
komercyjnych wyniósł od stycznia do lipca 8,7 mld zł. W samym lipcu banki zarobiły aż 1,5 mld zł!” –
informuje „Parkiet”. „Zysk sektora bankowego w całym roku będzie zbliżony do ubiegłorocznego, kiedy
banki zarobiły rekordową kwotę 15,5 mld zł” – zakłada KNF. Spada natomiast zatrudnienie w tym sektorze
i na koniec lipca wynosiło 175,6 tys. osób, podczas gdy przed rokiem było to 178 tys. osób]. Niby kryzys,
a zyski banków rosną, http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/404290,zysk-bankow-wzrosl-o-5-procentpodala-komisja-nadzoru-finansowego.html, dostęp: 15.09.2012 r.
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się z tradycyjnie pojmowaną wolnością – wręcz przeciwnie, zdaniem socjalnych liberałów taka pomoc
może być formą maksymalizacji wolności, zwłaszcza dla osób potrzebujących25. Mając to na
względzie, rodzi się pytanie, jaki to rodzaj liberalizmu wystąpił w USA, kiedy to rząd postanowił
dofinansować bogate banki miliardami dolarów26, a jednocześnie nie pomógł przeciętnym
obywatelom wprowadzonym w kłopoty finansowe przez banki?
Mało jednak kto się odważa wskazać na szczególnie destrukcyjny i kryzysogenny aspekt
globalizacji oraz na aspołeczny wymiar, ponieważ w większości wypadków ludzie o tym mówiący
zaraz posądzani są o sympatie marksistowskie i komunistyczne. A to już wystarczy, aby ich
zaszczuwać i odsądzać od czci i wiary, a przynajmniej przylepić im łątkę przeciwnika nowoczesnego
wolnego rynku. Tymczasem gloryfikujących globalizację wyróżnia się nagrodami, np. Nagrodą
Nobla27 lub innymi prestiżowymi „gratyfikacjami” (doktoratami honoris causa itp.). O tym, kto na tym
przede wszystkim korzysta, widać po sponsorach, bowiem popularność globalizacji „zapewniły
po części amerykańskie neokonserwatywne «think-tanki», które corocznie wydają 140 milionów
dolarów na promowanie swoich teorii ekonomicznych i politycznych. Fundacje neokonserwatywne
w Ameryce dysponują kapitałem 2 miliardów dolarów. Nikt nigdy nie miał takich pieniędzy
na promowanie swoich poglądów” 28.
Profesor Andrzej Targowski29 (przyjmuje, że amerykańska Cywilizacja Globalna „rozwija się
dzięki globalnym sieciom informatycznym i globalnym sieciom transportu lotniczego i morskiego.
Jej naczelnym celem jest bezcłowy przepływ towarów, usług, idei w świecie oraz w pewnym
ograniczonym zakresie i ludzi”30. Profesor daje tym samym do zrozumienia, że to nie szczególnie
jakieś procesy ekonomiczne rozwijają globalizację, lecz postęp technologiczny ją głównie napędza.
Można jedynie dodać, że stary problem wyzysku biednych przez coraz bogatszych opakowano
w nowy papier o nazwie „globalizacja” i łudzono ludzi jej dobrodziejstwem. Na tę okoliczność
prof. Włodzimierz Kołodko twierdzi, że globalizacja zaczęła się kilka tysięcy lat temu wraz
z pojawieniem się pieniądza i handlu na skalę ówczesnego, fenickiego świata. I dodaje dalej,
że to instytucjonalna i realna integracja krajowych i regionalnych rynków w jeden organizm
światowy31.
W globalizacji, jak we wszystkich procesach krzewionych przez imperia ekonomiczne lub
polityczne, zawiera się swego rodzaju hegemonizm cywilizacyjny. O czym zresztą mówi J. Friedman,
przyjmując, że obecna fala globalizacji nie jest zwykłą zmianą ewolucyjną w oparciu o stały, liniowy
proces rozwoju od prostszych do bardziej rozbudowanych systemów, od tego, co lokalne do tego,
co globalne. Przeciwnie - to faza, przez którą przechodzą systemy globalne, charakteryzowana przez
zmierzch jednej hegemonii i narodziny innej, faza, której towarzyszą procesy decentralizacji
akumulacji kapitału na arenie światowej, wzrost fluktuacji i konkurencji ekonomicznej, masowe
migracje, a także „etnifikacja” czy etniczna fragmentaryzacja32. A fragmentaryzacja w tym wypadku
jest rozumiana, jako:
- trwała wartość rozwoju;
- okres szczególnej aktywności procesów destrukcyjnych;
- świadome i celowe działanie celem powodowania rozpadu dotychczasowych uwarunkowań;
25

http://www.demokraci.pl/slownik/l/90-liberalizm-socjalny, dostęp: 20.09.2012 r.
„Administracja USA porozumiała się z Kongresem w sprawie planu ratowania systemu finansowego (...)
kosztem 700 miliardów dolarów”, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/38707,usa_umowa_rzad_kongres_
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- wybór „kawałków” z poszczególnych zjawisk (etnicznej kultury, wielu religii, tradycji i procesów
ekonomicznych – po prostu życia społecznego), stosownie do potrzeb korporacyjnych.
Globalizacja swojego sukcesu upatruje w sferze ekonomicznej, potęgując procesy
ekonomiczne funkcjonujące na zasadach wolnego rynku. Przy czym wolny rynek w oparciu o zasady
liberalne jest właściwie ochroną tych, którzy zamierzają bogacić się w trakcie organizowanych przez
nich przedsięwzięć gospodarczych, nie bacząc na skutki społeczne tego indywidualnego
się wzbogacania. Przy czym, bogacący się liberalnie ma być chroniony przez prawo. Zapomina się
jednak, że globalizacja integrując świat gospodarczo, integruje go także społecznie. Ale nie bierze
dostatecznie pod uwagę tworzonych przez integrację gospodarczą problemów społecznych. Jest ona
bowiem zjawiskiem wtórnym wobec postępu naukowo-technicznego, który ma służyć procesom
gospodarczo-społecznym oraz relacjom kulturowo-cywilizacyjnym, a nie jedynie pomnażaniu
bogactwa jednostek. Ale globalizujący świat zręcznie przypisuje sobie autorstwo rozwoju
technologicznego, gdy tymczasem korzysta z niego w sposób wysoce uprzywilejowany.
Globalizacja jest, jak każde zjawisko społeczne, aktem, który może służyć rozwojowi
ludzkości, i po części spełnia tę rolę w wielu dziedzinach, jak chociażby w transporcie,
który rozwijając się, pozwala na funkcjonowanie wielu tanich linii kolejowych, morskich i lotniczych
oraz rozwój kolei i dobrej jakości dróg oraz autostrad. Nie bez znaczenia jest także rozwój usług
bankowych i budownictwa.
Zaletą globalizacji jest postępujący rozwój ponadnarodowych powiązań gospodarczych
i kulturalnych, przepływ ludzi i kapitału, postępujący wzrost konkurencji, zwiększona kooperacja firm
przy produkcji poszczególnych wyrobów, bezgraniczny przepływ towarów i usług, rozrastanie się
rynku zbytu, rugowanie barier państwowych (administracyjnych) w handlu, zmniejszanie opłat
podatkowych wpływających na cenę towaru na rynku. Ale widać, że są to kryteria ekonomiczne
towarzyszące produkcji i mające znaczenie dla producenta. Nie ma tu miejsca na społeczny wymiar
skutków towarzyszących tej produkcji. Stąd w kontekście społecznym, który jest bardzo kłopotliwy
w obecnym okresie intensyfikacji procesów globalizacji, globalizacja jest postrzegana także
niekorzystnie, gdyż powodując ujednolicanie kultury, generuje konsumpcję, która pogłębia
dysproporcję między bogatymi a biednymi. W ten sposób przyczyniając się do destabilizacji
społecznej państwa i osłabiania jego roli, a przy okazji i marginalizacji lokalnych firm. Łączenie się
firm w korporacje powoduje zwiększenie ich kapitału, co przyczynia się do wzrostu ich wpływu
na rynku wewnętrznym i międzynarodowym, ale jest to jedynie korzyść dla właścicieli kapitałów
i menadżerów tych korporacji, bo konsekwencją społeczna takiego posunięcia jest wzrost bezrobocia.
Do podstawowych czynników globalizacji zalicza się zazwyczaj światowy system walutowy,
wzrost znaczenia struktur integracji gospodarczej (w tym ponadnarodowych korporacji
i międzynarodowych firm), umacnianie się organizacji dyktujących ład gospodarczy w skali globalnej.
Globalizacja daje szanse związane z większą otwartością gospodarek, ale głównie dla silnych
ekonomicznie instytucji oraz korporacji i nie sprzyja wyrównywaniu szans dla słabszych gospodarek
krajów mniej zamożnych. Daje wprawdzie obłudne poczuciem wspólnoty interesów na całym świecie,
ale to interesy silnych ekonomicznie dominują w tym względzie, a gospodarki narodowe, jako
wrażliwsze na każde załamanie na rynkach światowych, odczuwają to szczególnie poprzez wzrost
bezrobocia.
Swojego sukcesu docelowego globalizacja upatruje w osłabieniu funkcji państwa i zaczyna
od dewaluacji tych jego elementów, z których pochodzi jego siła polityczna, gospodarcza i moralna,
tj.:
- rodziny (złe warunki jej rozwoju),
- kościołów (zwalczanie wpływu kościołów i wyznań na życie społeczne),
- tradycji (lekceważenie doświadczeń historycznych i tradycji narodowych),
- kultury (dewaluowanie kultury narodowej na rzecz promocji wytworów globalizacyjnej),
- gospodarki narodowej (niszczenie potencjału wytwórczego gospodarek narodowych na rzecz rynków
zbytu dla korporacji),
- siły zbrojnej (nie są podstawą obrony własnego terytorium, lecz elementem koalicyjny interwencji
zewnętrznej), na rzecz gwarantowania bezpieczeństwa interesu korporacyjnego).
Do podstawowych trosk państwa w erze globalizacji zaliczamy bezpieczeństwo narodowe,
ponieważ naród dąży do:
- posiadania państwa;
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- stworzenia korzystnych warunków funkcjonowania państwa (prof. W. Kitler).
A ponadto należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy
(H. Kissinger), stąd globalizacja ingerując w podstawowe funkcje państwa, jest poniekąd
w sprzeczności z jego właściwym rozwojem, gdyż w interesie jej rozwoju państwo jest ze wszech
miar degradowane! W erze globalizacji podstawowym wskaźnikiem świadczącym o tym, że jest
dobrze w państwie, zaświadcza wzrost (potencjał) gospodarczy, stąd na wszelkie okoliczności nim się
posługujemy jak sztandarem zwycięstwa. Tymczasem nie świadczy on o niczym więcej jak tylko
o tym, że inwestycje mają się w państwie dobrze lub lepiej, bowiem nie przekłada się on wprost
na społeczny wymiar funkcjonowania społeczeństwa, a szczególnie jego stronę socjalną. Widać to
wyraźnie w takich bogatych państwach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Japonia
i nie biednych, takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia oraz Grecja. Społeczność w tych państwach
biednieje, a niekiedy cierpi wskutek bezrobocia, biedy i braku dostatecznej opieki zdrowotnej
lub socjalnej.
Rozwój procesów globalizacji sprzyja jednak modernizacji, gdzie w jej ramach do krajów
peryferyjnych docierają nowe środki przekazu medialnego, telefony komórkowe, bankomaty
i następuje tam upowszechnianie Internetu. W ten sposób następuje powszechny, swobodny i szybki
przepływ informacji. Sprzyja to zapożyczeniu zwyczajów i ich mieszaniu ze sobą, które z kolei tworzą
nowe więzy między ludźmi i powodują przenikanie się kultur. Powoduje to nowy dialog między
wyznaniami i religiami oraz kreuje nowe postawy społeczne pogłębiające tolerancję i zrozumienie
dla odmienności. Ma to też pozytywny wpływ na korzystanie z bibliotek, muzeów, archiwów
oraz popularyzację ideałów demokratycznych i intensyfikację handlu międzynarodowego, a także
znoszenie barier handlowych.
Wpływa również na wytyczanie jednolitych zasad funkcjonowania środowiska w kontekście
wydobycia surowców oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii. Ma to również korzystny wpływ
na przełamywanie barier kulturowych oraz narodowych, co wyraża się w pokonywaniu postaw
rasistowskich i nacjonalistycznych.
Korzystnie to wpływa na zwiększenie przepływu informacji oraz kształtowanie aktualnej
wiedzy, a także pomnażanie obszaru inwestycji, upowszechnianie nowych technologii33, które w coraz
większym stopniu zastępują człowieka. Jednak problem ten traktowany jest dyskretnie, bowiem
przyczynia się on do wzrostu bezrobocia, które jest podstawowym problemem dla państw i polityków
rządzących, gdyż stan ten jest kołem zamachowym wszelkich protestów społecznych i kłopotów
budżetowych. Stąd w dokumentach doktrynalnych niewiele poświęca się mu miejsca, aby nie dość
istotnie wskazywać na jadro problemu. Zatem nie powinien dziwić fakt, że w aktualnej Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa 13 listopada 2007 r.) tylko cztery
strony poświecono na okoliczność właściwie pojmowanego bezpieczeństwa w kontekście finansów
międzynarodowych, które od kilku lat są dla Polski „języczkiem u wagi” trawiącego nas spowolnienia
gospodarczego. Tymczasem w sprawach bezpieczeństwa ekonomicznego (podrozdz. 3.6.) o finansach
(pkt 70) – kiedy banki, giełdy i „skoki” rujnują nam poczucie bezpieczeństwa (i to z aktywnym
udziałem instytucji finansowych, głównie sojuszników z NATO i UE) – mówi się niewiele i jedynie
oznajmująco.
Globalizacja w bezpieczeństwie narodowym wskutek intensywnego oddziaływania
jej procesów powoduje:
- wyludnianie się Rzeczypospolitej: wyjechało 3,5-4 mln34 głównie młodych obywateli (jak po
powstaniach narodowych) i chce wyjechać dalszych 1,5-2 mln Polaków. Brak programów
zatrudnienia młodzieży w Polsce, sprzyjanie nauce języków obcych i akceptacja dla emigracji
zarobkowej. Tymczasem Polak pracujący za granicą wnosi jedną siódmą tego do zasobu
finansowych państwa co ten pracujący w Polsce (sześć siódmych tworzonego przez niego dobra
wzbogaca innych). 35 proc. Polaków, tj. około 20 mln, żyje obecnie poza granicami RP skutek
braku wielowiekowej zaradności przywództwa polskiego na rzecz ich utrzymania w kraju;
33

34

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.

Według danych oficjalnych GUS jest to liczba około 2 mln, ale nie uwzględnia ona osób wyjeżdżających
sezonowo i pracujących na czarno, która wedlug będącego wtedy jeszcze członkiem PO posła J. Palikota
zwiesza się do szacowanego (dwukrotnego - podanego wyżej) poziomu.
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- postępujące zadłużenie publiczne państwa – 1 012 604 000 000, 00 zł (z dnia 04.10.2012 r.);
- oddawanie rynku bankowego w ręce obcego kapitału finansowego (w rękach obcego kapitału
znajduje się obecnie 67 proc. naszego rynku)35;
- narastające zadłużanie spółek będących własnością samorządów – postępuje ich wysprzedaż
w trybie upadłości lub innej formule niekorzystnej ekonomicznie dla społeczeństwa;
- wyprzedaż obcym inwestorom dochodowej infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej,
telekomunikacyjnej i transportu;
- drenowanie zasobów gospodarczych państwa poprzez giełdę – szacowany roczny wypływ środków
finansowych z państwa to około 20 mld zł;
- przekazanie potencjału produkcyjnego, środków finansowych i zasobów kopalin oraz surowców
obcemu kapitałowi. Metodycznie postępująca degradacja ekonomiczna polskiego rolnictwa na rzecz
ponadpaństwowych korporacji rolnych (w ramach globalizacji). Próby wyprzedaży zasobów lasów
państwowych (tj. 84 proc. zasobu lasów, które pokrywają 29 proc. terytorium Polski);
- ucieczkę młodzieży ze wsi oraz małych i średnich miast do wielkich aglomeracji i za granicę;
- Polska stała się większym rynkiem zbytu dla produktów korporacji niż producentem na rodzimy
rynek.
Są też skutki tego procederu, a mianowicie:
- brak wystarczających środków budżetowych na ochronę zdrowia, szkolnictwo, naukę, obronność
i celowy rozwój gospodarczy;
- niedostateczna osłona rozwoju rodziny;
- co najmniej kontrowersyjny program emerytalny;
- rosnące bezrobocie wśród młodych obywateli, w tym po studiach;
- postępujące zwalczanie cywilizacji łacińskiej w Rzeczypospolitej i gloryfikowanie zwyczajów
Polakom obcych kulturowo i cywilizacyjnie.
Niewiele można przeciwstawić temu zjawisku, co zręcznie wykorzystują siły destrukcji
politycznej jako dorobek cywilizacyjny w kontekście powyższych zjawisk towarzyszących
globalizacji w Polsce, nawet zauważalnie unowocześniona sieć dróg powiatowych i gminnych czy też
wodociągi na wsiach, rozbudowujące się drogi ekspresowe i autostrady, nowe lotniska
oraz zbudowane i rozbudowane obiekty sportowe, także liczne placówki bankowe - nie będą wpływać
pozytywnie na nastroje społeczne, kiedy rynek pracy będzie się kurczył. Do tego kurczenia przyczynia
się globalizacja gospodarcza mająca korzenie amerykańskie.
W powyższym kontekście dość zastanawiająco brzmi wypowiedź Georga Friedmana,
politologa amerykańskiego, który stwierdza, że „interesujące natomiast jest to, iż Polacy czasami
myślą, że traktujemy swoje zobowiązania sojusznicze niepoważnie. Nic bardziej mylnego.
Z amerykańskiego punktu widzenia ważne jest to, by Polska mogła się obronić przez trzy
miesiące sama. Inaczej pomoc po prostu nie będzie mogła nadejść. Jeśli kiedykolwiek Rosja
zaatakuje Polskę, to czy znowu kraj upadnie w ciągu sześciu tygodni?”. Jakże szczere jest to pytanie
i nawiązujące do logiki z 1939 roku, kiedy nasi sojusznicy – Brytyjczycy i Francuzi - wykręcali się
od odpowiedzialności nieinterweniowania zbrojnego w chwili ataku Niemiec na Polskę.
Bowiem twierdzili, że nie mogli skutecznie interweniować, ponieważ Polska zbyt szybko upadła.
W tym względzie mamy jasność, znowu nas traktują, jak zawsze – przedmiotowo.
Do wsparcia polityczno-militarnego USA w Iraku i Afganistanie to Polscy są dobrzy, ale już
do obrony ich państwowości to Amerykanie będą się zastanawiać, czy Polska jest wystarczająco
silnia, aby się im to politycznie opłaciło.
A warunek jest „wyśrubowany”, bo my przecież wyzbyliśmy się zdolności samodzielnej
obrony – nie tylko poprzez likwidację Obrony Terytorialnej, ale i stosowną filozofię strategiczną, jak
to zapisano w aktualnej Strategii Obronności RP (2009), twierdząc, że mamy „nowoczesne
postrzeganie obronności, odmienne od wąskiego utożsamiania jej jedynie z klasycznie pojmowaną

35

Polskie banki są bowiem niemal w 70 proc. własnością instytucji zagranicznych. Zyski, które osiągają dzięki
polskim
konsumentom,
są
przeznaczane
na
dofinansowanie
spółek-matek
za
granicą.
http://www.niedziela.pl/artykul/98197/nd/Pogromczyni-bankow, dostęp: 26/2012.
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obroną terytorium państwa”36. Teraz chcemy bronić innych – podobnie jak kiedyś, głosząc
„za wolność naszą i waszą”37 - i myślimy błędnie, podobnie jak kiedyś, że oni zechcą nas też bronić.
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Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt.
Za wolność naszą i waszą – skrócona wersja ku czci dekabrystów (Warszawa, 25.01.1831 r.). Oryginalna
postać miała brzmienie: W imię Boga za naszą i waszą wolność.
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UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE
A EDUKACJA BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE
Streszczenie
Powszechnym problemem w budowaniu świadomości społecznej narodu jest edukacja
społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, a w jego ramach odnośnie do obronności. Sprawa jest
niezwykle ważna dla każdego z państw, które odpowiedzialnie myśli o swoim istnieniu – obecnej
egzystencji i przyszłym rozwoju – jako że bezpieczeństwo jest postrzegane zarówno w kontekście
stanu, jak i procesu. Biorąc także pod uwagę w jego tworzeniu uwarunkowania geopolityczne
i wnioski z doświadczeń historii, należy rozważnie edukować obywateli, uwzględniając rozwój
sytuacji międzynarodowej, nie kierując się pacyfistycznymi pobudkami, które podobają się
populistom i nieodpowiedzialnym społecznie środowiskom.
Abstract
A common problem in building public awareness of the nation's public education on safety
and the with regard to its defense. It is extremely important for each country to think responsibly about
their existence - the present existence and future development - as the security is seen both in the
context of the state, as well as the process. Taking into account the geopolitical development and the
lessons of history, you should carefully educate citizens, taking into account international
developments, without regard to pacifist motives that appeal to socially irresponsible populists and
social circles.
***
Będące w ciągłym rozwoju otoczenie międzynarodowe, a w nim warunki funkcjonowania
społeczeństwa polskiego i poszczególnych osób je tworzących wpływają na potrzeby i wymagania
edukacyjne dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
i obronności. Historycznie postrzegając tę obecną edukację, w sensie ogólnym można przyjąć,
że wygenerowana ona została wskutek zastąpienia nią przysposobienia obronnego. „Przysposobienie
obronne było dotychczas nauczane tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast przedmiot
edukacja dla bezpieczeństwa obejmie również młodzież gimnazjalną. Kierunek kształcenia
przeniesiony został ze zdecydowanie proobronnego na bezpieczeństwo ogólne i przygotowanie
na wypadek zagrożeń życia i zdrowia. Edukacja dla bezpieczeństwa nie zawiera również tematyki
szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa. Ponadto zakres tematyczny edukacji dla bezpieczeństwa
w znacznie szerszym stopniu odnosi się do zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego
i zachowania w sytuacjach kryzysowych. Kwalifikacje wymagane dotychczas od nauczycieli
przysposobienia obronnego będą wystarczające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.
Ponieważ zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa będą realizowane w tym samym wymiarze
jak dotychczas przysposobienie obronne w szkołach ponadgimnazjalnych, nie wzrośnie
zapotrzebowanie na nauczycieli tej specjalności. Inaczej rozłożą się jedynie możliwości zatrudnienia,
zmniejszy się bowiem liczba godzin z tego zakresu w szkołach ponadgimnazjalnych, a wzrośnie
- w gimnazjach”1.

1

Nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa,
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=852%3Anowy-przedmiot-edukacja-dla-bezpieczestwa&catid=204%3Aarchiwum-aktualnosci&Itemid=249, dostęp: 28.08.2009 r.
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Postanowienia edukacyjne i konieczność tej edukacji brano już pod uwagę u zarania tworzenia
się różnych kultur w ramach poszczególnych cywilizacji. W Cywilizacji Zachodniej, jak to określa
prof. A. Targowski2, w tej kwestii zajmowali stanowisko zarówno Arystoteles, Platon, jak i Sokrates.
Arystoteles zakładał, że dla optymalnego funkcjonowania państwa konieczne jest kształcenie
obywateli i trzeba w ramach tego procesu „zawsze celom wszelkich sztuk kierowniczych należy
dawać pierwszeństwo przed celami sztuk im podporządkowanych. (...) Najważniejsze dobro (...) dobro
państwa jest przedmiotem nauki naczelnej najbardziej kierowniczej. Za taką zaś uchodzi polityka,
nauka o państwie. Ona bowiem orzeka, które nauki należy w państwie uprawiać i których się kto ma
uczyć, i w jakiej mierze; widzimy też, że pod nią podpadają te właśnie umiejętności, które najwyżej
cenimy, jak sztuka dowodzenia, sztuka gospodarowania i retoryka”3. Widać z tego fragmentu,
że zarówno kiedyś, jak i współcześnie - w wypadku edukacji dla bezpieczeństwa - iż chodzi o pewne
wartościowanie potrzeb kształcenia społeczeństwa na użytek powszechny państwa. Twierdził on
także, że „człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie”4, a „celem państwa jest (…)
szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego celu wiodące”5.
Kultury starożytne wiedziały, że walka jest istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu
społeczności, a walka zbrojna decyduje ostatecznie o wszystkim. Stąd Platon był zdania, że należy
specjalizować się w niektórych użytecznych społecznie umiejętnościach, zatem twierdził,
że „nie może jeden człowiek uprawiać wiele czynności, a ponieważ walka w czasie wojny wymaga
szczególnych umiejętności, dlatego należy wydzielić specjalną grupę ludzi, zadbać o rozwój sztuki
wojennej, o przygotowanie do rzemiosła wojennego. Wartość takiej grupy jest wtedy, kiedy rzemiosło
wojenne ona dobrze wykonuje”6. W ówczesnych mu czasach takie poniekąd militarnie użyteczne
podejście do potrzeb ważnych społecznie wynikało z tego, że większość sporów terytorialnych
(o wioski przyporządkowane do miast i kolonie) rozstrzygano zbrojnie, stąd okoliczności
warunkowały potrzeby kształcenia sprawnych zbrojnie. Kształcono sprawność obywatelską
i społeczną do działań „dla obrony państwa, będącego nie tylko materią, ale także i moralna ostoją
obywateli, trzeba zorganizować wojsko, zapewniając mu bezpieczeństwo i trwałość, które ostrzegać
będzie przed niebezpieczeństwem”7.
Podobna sytuacja warunkowała także opinie Platona, który na tę okoliczność w rozważaniach
o państwie „stwierdza jednak wyraźnie, iż »strażnicy« mają czuwać i nad nieprzyjaciółmi z zewnątrz,
i nad przyjaciółmi wewnątrz miasta [państwa - przyp. R. Rosa], aby tamci nie zachęcali – ci tutaj,
żeby nie mogli – robić coś złego”8. Kształcenie, czy też wychowanie (ukształtowanie)
„dla bezpieczeństwa” wtedy istniejącej społeczności ateńskiej, gdzie żył Platon, było na tyle ważne
dla tego filozofa, iż zabrał głos w tej sprawie i wskazywał na celowość niektórych poczynań.
Przyjmował na przykład, że ten, „kto się ma poświęcić zawodowi strażnika, temu jeszcze czegoś
potrzeba; że oprócz temperamentu powinien mieć wrodzoną miłość mądrości”9. Natomiast Sokrates
podnosząc kwestie „bezpieczeństwa” (walczył w szeregach hoplitów10), podkreślał, że „wszystko,
co kto chce, to wiedza i sprawiedliwość, i umiar, i męstwo”, a „bez wiedzy nie ma cnoty, nie ma
dobra, nie ma szczęścia”11 - odnosząc to nie tylko do wiedzy jako takiej, ale także tej na użytek
zbrojny, wynikającej z ówczesnych, istotnych dla ówcześnie żyjących, potrzeb warunkowanych
2

„W XXI w. funkcjonuje 8 cywilizacji „pionowych” zorientowanych przez religie (Chińska, Buddyjska,
Wschodnia, Islamska, Japońska, Afrykańska, Zachodnia i Hinduska) oraz jedna cywilizacja „pozioma” czyli
Cywilizacja Globalna.” R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku.
Wyzwania i strategie, Bellona 2011, s. 80. (Cywilizację Globalną w takim, współczesnym rozumieniu prof. R.
Jakubczak określa mianem „Globalium”, tamże).
3
Etyka nikomachejska, W. Leśniak, Arystoteles, Warszawa1989, s. 281.
4
Tamże, s. 199.
5
Tamże, s. 195.
6
W. Pokruszyński, Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2011, s. 19, http://www.wsge.edu.
pl/files/pokruch.pdf, dostęp: 12.04.2012 r.
7
R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995, s. 18.
8
Platon, Państwo, t. 1, za: R. Rosa, dz. cyt., s. 18.
9
Platon, Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, s. 70 (przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył:
Władysław Witwicki).
10
Był hoplitą w walkach pod Potidają, pod Delion i pod Amfipolis.
11
I. Krońska, Sokrates, Warszawa 1989, s. 100.
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okolicznościami nowo kształtującej się epoki żelaza. Sokrates miał tę przypadłość, że swoje
przemyślenia głosił jako ówczesne standardy, powszechnie, bo na ulicy.
Kształcenie „dla bezpieczeństwa” było troską nie tylko przywołanych filozofów, ale także
potrzebą wynikającą z uwarunkowań otoczenia i wyzwaniem dla przywództwa (władcy) państw.
Była to potrzeba konieczna do uwzględniania, gdyż warunkowała ona przetrwanie i rozwój (to, co jest
istotą bezpieczeństwa ludzi) – obronę własnej organizacji życia społecznego i dawała szansę
na podbój mniej troszczących się o własne bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo w wydaniu zbrojnym,
które było uznane już przez starożytnych, troszczono się w początkach państwa Polan, stąd w latach
60. X wieku arabski kupiec Ibrahim Ibn Jakuba mógł mówić o funkcjonowaniu państwa Mieszka I:
„pobierane przez [księcia - przyp. autora] opłaty w odważanym kruszcu idą na żołd dla jego mężów:
co miesiąc przypada każdemu określona jego ilość. Ma on 3 tysiące pancernych, podzielonych
na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 setek innych. Daje tym mężom odzież, konie,
broń i wszystko, czego potrzebują. A gdy jednemu urodzi się dziecko, Mieszko każe mu wypłacać
żołd od chwili urodzenia. A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego
dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest kobietą, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu”12.
W pierwszej Rzeczypospolitej (obojga narodów) mniej dbano o militarny aspekt państwa, stąd
w konsekwencji doprowadzono do jego upadku wskutek rozbiorów. Niektórzy jednak apelowali
do szlachty, aby tworzyła podstawy właściwego funkcjonowania państwa, nawiązując do rozwiązań
starożytnych. O bezpieczeństwo dla mieszkańców Rzeczypospolitej troszczył się m.in. Andrzej Frycz
Modrzewski (ur. 20 września 1503 roku w Wolborzu – zm. 1572 w Wolborzu). Mówił on, że aby
„Rzeczypospolita w całości i godności zawsze mogła pozostać, trzeba do tego trzech rzeczy:
uczciwych obyczajów, sprawiedliwych sądów i biegłości w sztuce wojennej”13. To było wskazanie
odnośnie do tego, jak podchodzić strategicznie do funkcjonowania państwa, kiedy ono stało ciemnotą,
prywatą, łapownictwem i zaprzedawaniem interesu polskiego.
Zupełny upadek właściwej organizacji bezpieczeństwa państwa był dostrzegalny już przedtem
przez ks. Stanisław Konarskiego (30.9.1777 r.-3.08.1773 r.), jako rezultat powszechnego
niedokształcenia, stąd przyjmował on, że można z tym walczyć poprzez edukację. Zatem wprowadził
on do opracowanego programu szkolnego nowe przedmioty: historię powszechną i ojczystą, prawo
polskie i międzynarodowe, geografię, zagadnienia polityczne i światopoglądowe, języki nowożytne
i filozofię14. Jego misją życiową była troska o Rzeczypospolitą, a kierunki działania wyznaczały
potrzeby wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych państwa. „Ks. Stanisław Konarski
poświęcał się także reformie politycznej. Podstawowym jego dziełem w tej dziedzinie było
»O skutecznym rad sposobie«, w którym wyliczył wszystkie [głównie wewnętrzne – przyp. autora]
bolączki ówczesnej Polski i podał nowe wzory ustrojowe. Dowodem wielkich zasług ks. Konarskiego
dla Ojczyzny był medal »Sapere auso«, wybity na jego cześć przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Innym podkreśleniem jego zasług było to, iż król bywał w szkołach pijarskich
i zapraszał ks. Konarskiego do siebie na słynne Obiady Czwartkowe. Jeszcze większym dowodem
zasług Konarskiego są dzieła, które powstały wskutek przygotowania przez niego kadr młodych
Polaków, zdolnych do skutecznego czynu. Na skutek inspiracji pijarskiej powstała w Warszawie
Szkoła Rycerska oraz rozpoczęła działalność Komisja Edukacji Narodowej, tworzona
i podtrzymywana przez uczniów ks. S. Konarskiego”15.
Król Stanisław August Poniatowski pozwolił założyć w Warszawie Szkołę Rycerską,
która podjęła trud kształcenia wybranych obywateli na potrzeby państwa gotowych ratować zagrożoną
upadkiem Ojczyznę. Kadeci wywodzący się ze szlachty w niej otrzymywali wykształcenie,
które miało posłużyć większemu rozumieniu spraw państwa przez jej absolwentów, przewidzianych
do obejmowania w nim odpowiedzialnych stanowisk. Oczekiwania były wysokie, bo Komendant
Szkoły, Adam Kazimierz Czartoryski w Katechizmie kadeckim wskazywał: „Jaki powinien być kadet?
Powinien mieć miłość, bojaźń Boga i przywiązanie do religii przed oczyma, powinien Ojczyznę swą
kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby się mógł poświęcić na jej usługi,
12

http://www.historycy.org/bez_grafik/index.php/t12251.html, dostęp: 02.02.2012 r.
A. Frycz Modrzewski, O naprawie Rzeczypospolitej.
14
Ks. Stanisław Konarski, http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,hist_zak,105,0,62,ks._ stanislaw_
konarski,ant.html, dostęp: 21.03.2012 r.
15
Tamże.
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powinien być cnotliwy”16. Moralne kwestie w bałamutnej wtedy Rzeczypospolitej też potraktowano
odpowiedzialnie, ponieważ na pytanie o szlachetność duszy w Katechizmie można było znaleźć taką
odpowiedź: „Najtrudniejszą jest to rzeczą do znalezienia i opisania, lecz chcąc (...) dać odpowiedzi,
rzekłbym, że jest to dotknięcie najsubtelniejsze w uczuciach, które nas ostrzega względem siebie
samych i drugich; względem siebie samych dociekaniem szybkim najlepszych pozorów wszystkiego
tego, co by upodlić nas mogło; względem zaś drugich, zgadywaniem własną duszą, co by się dla nich
stać mogło przykrością17. Wkrótce Szkoła wykształciła takich m.in. mężów stanu znaczący w zakresie
bezpieczeństwa państwa, jak Julian Ursyn Niemcewicz18, Tadeusz Kościuszko19, Jakub Jasiński, gen.
Józef Sowiński, gen. Karol Kniaziewicz, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki i przetrwała pierwszy
oraz drugi rozbiór Polski.
Wskutek upadku powstania styczniowego (1863 r.) niemal na pół wieku zostały zahamowane
przygotowania do kolejnych prób uzyskania niepodległości. Dopiero na początku XX wieku zaistniała
sytuacja dająca szansę przygotowania narodu do walki o niepodległość. Istotną sprawą było
przygotowanie społeczeństwa polskiego do walki zbrojnej. Jako pierwszy z inicjatywą
upowszechnienia wśród Polaków problematyki militarnej i przygotowania wojskowego dla potrzeb
przyszłej walki zbrojnej o niepodległość wystąpił Józef Piłsudski - pisząc w 1906 r. w „TRYBUNIE”,
że „ruchowi wolnościowemu pozostaje tylko jedna droga, utworzenie siły, brutalnej siły fizycznej,
która potrafi złamać potęgę rządu20 oraz w 1908 r. na łamach „ROBOTNIKA”, że do zwycięstwa
potrzebna jest moc fizyczna i umiejętność prowadzenia boju z fizyczną przewagą”21. W 1908 r.
we Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, który dążąc do przygotowania organizatorów
i kierowników przyszłego powstania zbrojnego, otworzył kilka tajnych szkół i kursów wojskowych22.
Związek stał się wkrótce trzonem innych organizacji – Związku Strzeleckiego i Towarzystwa
Sportowo-Gimnastycznego pod nazwą „Strzelec” (1910 r.)23.
Mając na uwadze wysiłek „Strzelca” i innych formacji mu równoległych, widać było,
że podjęto próbę powszechnego przygotowania się do działań paramilitarnych mogących się
przekształcić także – w razie potrzeby – w zbrojne, jeśli zaistnieje dogodna ku temu sposobność24.
To było najważniejsze przedsięwzięcie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego społeczeństwa
polskiego nieposiadającego własnego państwa.
Wskutek wybuchu I wojny światowej nastąpiła mobilizacja Związku Strzeleckiego i Polskich
Drużyn Wojskowych. W oparciu o te organizacje militarne powstały Legiony Polskie, które były
16

Jan Leon Hipolit Kozietulski [z cyklu: Ludzie Napoleona (dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej 1812
roku)].
http://www.mwb.com.pl/muzeum/images/stories/post/pdf/20120403_kozietulski.pdf,
dostęp:
14.09.2012 r.
17
http://zadane.pl/zadanie/694964, dostęp: 20.06.2012 r.
18
Julian Ursyn Niemcewicz (ur. 16 lutego 1757 roku, zm. 21 maja 1841 roku w Paryżu) – dramaturg,
powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz, wolnomularz, zastępca wielkiego mówcy Wielkiej Loży Narodowej
Wielkiego Wschodu Polskiego w 1781 roku. Por. L. Hass, Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej
w XVIII i XIX wieku, 1982, s. 170.
19
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko (ur. 4 lutego 1746 roku, zm. 15 października 1817 roku) – polski
oraz amerykański generał, inżynier fortyfikacji, bojownik o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–
1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794 roku.
20
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 3, Warszawa 1937, s. 264.
21
Tamże, t. 2, s. 294.
22
L. Wyszczelski, Wychowanie wojskowe w okresie II RP (1918-1939), [w:] Edukacja historyczna
społeczeństwa a obronność kraju, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 1997, nr 3, s. 31.
23
R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek
i studentów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 19.
24
Inicjatywa utworzenia organizacji wojskowych wyszła także od młodzieży Związku Stowarzyszeń i Grup
Polskiej Młodzieży Niepodległościowej - „Zarzewie” i innych grup akademickich. Działacze tych grup
utworzyli Polski Związek Wojskowy (1908 r.), a następnie organizację pod nazwą Armia Polska (1909 r.).
W 1910 r. powstał Związek Strzelecki stawiając za cel zarówno przygotowanie kadr dla przyszłej armii
polskiej, jak też popularyzowanie problematyki militarnej w społeczeństwie. Istotną rolę odegrały w tej
dziedzinie Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe oraz Drużyny Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Polskie Drużyny Strzeleckie stanowiły właściwie szkołę wojskową o trzech stopniach nauczania:
niższym, średnim i wyższym. Kształcono w nich starszych strzelców, podoficerów i podchorążych (Szkoła
Wyższa Polskich Drużyn Strzeleckich). Tamże.
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orędownikiem sprawy niepodległościowej i odegrały olbrzymią rolę w kształtowaniu świadomości
narodowej i obronnej rodaków oraz tworzeniu kadr dla przyszłej armii. W 1914 r. Naczelna Komenda
Armii Austriackiej wyraziła zgodę na otwarcie w dniu 9 października - polskiej szkoły podchorążych
w Krakowie. Kolejna szkoła podchorążych została zorganizowana przy dowództwie Polskiego
Korpusu Posiłkowego w Małopolsce. W szkole tej prowadzono jednak antypolskie wychowanie,
wpajając podchorążym bezwzględne zaufanie do cesarza oraz posłuszeństwo dowódcom armii
austriackiej i niemieckiej. W lipcu 1917 r., kiedy Polski Korpus Posiłkowy odmówił złożenia przysięgi
na wierność Niemiec, utworzono z resztek legionów tzw. Polską Siłę Zbrojną (Polnische Wehrmacht).
Niemcy, chcąc pozyskać polskiego rekruta, czynili starania o stworzenie polskiego korpusu
oficerskiego i w sierpniu 1917 r. w Ostrowie Łomżyńskim utworzyły polską szkołę podchorążych
(Offizieren Aspiranten Schule). Szkoły i kursy wojskowe działające w Polsce przed i podczas I wojny
światowej wykształciły pokaźną liczbę oficerów, którzy po odzyskaniu niepodległości wstąpili
do Wojska Polskiego25.
Przegrana zaborców Polski w I wojnie światowej (i wycofanie się z niej Związku
Sowieckiego) pozwoliło w Rzeczypospolitej „uzbierać” 1,35 mln zbrojnych, których odesłano z armii
zaborczych do Polski, ponieważ głód w tych armiach nie pozwalał tolerować w ich szeregach
„obcych”, czyli Polaków tam służących i pobieranych siłą (branki) na potrzeby powiększania formacji
zbrojnych tych kolonialnych wtedy mocarstw kolonizujących także Polskę. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności zebrano ich w całość i utworzono największą wtedy zorganizowaną pod jednym
dowództwem siłę na świecie, która była w stanie odtworzyć państwo polskie oraz obronić się przed
inwazją największego państwa na świecie, czyli Związku Sowieckiego. Jednak wciąż niedokształcone
strategicznie wówczas przywództwo państwa polskiego wkrótce ten potencjał zbrojny roztrwoniło,
aby w dwadzieścia lat później przegrać z kretesem kampanię wrześniową w 1939 roku.
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku polskie władze doceniały
przygotowania poborowych i młodzieży przedpoborowej, która w przyszłości miała zasilić jej
szeregi26. 12.11.1918 r. utworzono Legię Akademicką27, która przysposabiała wojskowo studentów,
a inne jej podobne organizacje paramilitarne reaktywowano, aby kontynuowały szkolenie w ramach
przysposobienia wojskowego28 (PW). Korespondowało to ściśle z programem państwa, gdzie pod
hasłem „Naród pod bronią”29, przysposabiało do obrony jak najszersze rzesze społeczeństwa, „którego
fundamentalnym zadaniem było kształtowanie żołnierza-obywatela”30. Ustalono wtedy,
że wychowanie obywatela było zdaniem rodziny, zaś szkoła miała ukształtować przyszłego żołnierza
fizycznie, w czym partycypowały także kluby sportowe, organizacje młodzieżowe i wojsko.
W ramach upowszechniania PW wydano Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z 1 grudnia 1922 roku31 w sprawie organizacji przysposobienia wojskowego w szkołach
średnich i zawodowych32. W ten sposób umożliwiano organizowanie ochotniczych hufców szkolnych
25

Tamże, s. 19 i 20.
Szerzej: L. Wyszczelski, Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim w latach 1918-1939,
Warszawa 1995.
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międzywojennym Legię reaktywowano dwukrotnie: w 1929 i 1935 roku. W dniu 1 września 1938 roku
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wojskowych, budzenie zamiłowania do służby wojskowej”. R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa
w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, dz. cyt., s. 20.
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Szerzej: Naród pod bronią, b.d.w., CAW, ZS, sygn. I,390,1.396.
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Szerzej: J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
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PW. Jednak w 1925 roku powszechny obowiązek PW ograniczono tylko do „młodzieży męskiej szkół
ponadpodstawowych i wyższych. Rozszerzono jednak zakres PW dla młodzieży żeńskiej
szkół średnich, przewidywano bowiem nadobowiązkowe zajęcia w zakresie sanitarnym, ratownictwa
i opieki nad żołnierzami”33.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 roku powołano Radę Naczelną
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz struktury szczebla wojewódzkiego
i powiatowego w postaci komitetów WF i PW. Oznaczało to, że PW przybiera model państwowospołeczny. A 15 maja 1925 roku utworzono Komitet Stowarzyszeń Przysposobienia Obronnego,
który miał konsolidować działania w ramach programu „Naród pod bronią”. Wydarzenia majowe
w 1926 roku pozwoliły wojsku objąć kierownictwo nad przygotowaniem społeczeństwa na wypadek
wojny, bowiem inicjatywa Józefa Piłsudskiego uregulowała zasadnicze kwestie przygotowania
obronnego społeczeństwa34, który przykładał dużą wagę do wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego młodzieży35. Z kolei 28 stycznia 1927 roku rozwiązano Radę Naczelną Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, powołując na jej miejsce Państwowy Urząd Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW)36 „oraz struktury niższego szczebla
w postaci wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów WF i PW. Istotą przyjętych rozwiązań
było przekazanie władzom wojskowym kierownictwa w zakresie wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego”37. W 1931 roku zarządzono, że w szkołach, w których istnieją hufce
PW, zajęcia te są obowiązkowe. Zajęciami PW objęto młodzież męską i żeńską38.
W latach 30. XX wieku coraz częściej zaczęły pojawiać się hasła wyrażające konieczność
obrony kraju, oparte na przeświadczeniu o nieuchronności wojny. Uzasadniały one narastanie
poczucia zagrożenia i wymóg konsolidacji całego narodu. Stąd wiosną 1936 roku PUWFiPW
przygotował projekt reorganizacji PW, w którym określenie przysposobienie wojskowe zostało
zastąpione przez przysposobienie wojenne. Na jego podstawie zamierzano wprowadzić przymus
takiego przysposobienia, a jednocześnie jeszcze ściślej podporządkować je kierownictwu wojskowemu.
Fundamentalnym celem PW nadal pozostało przygotowanie całego narodu do wojny.
Pierwszoplanowe stało się wychowanie obywatelskie, jego istotą zaś uznanie nadrzędności interesów
państwa i narodu oraz ścisłe jemu podporządkowanie39. Jednak w 1918 roku stwierdzono,
że w związku z tym, że posiadano niedostateczny korpus oficerski (bowiem jedynie wyszkolony
i wychowany w Legionach oraz m.in. w Związku Strzeleckim, Polskich Drużynach Strzeleckich,
Drużynach Bartoszowych, Polskich Drużynach Sokoła), postanowiono 27 października 1918 roku
wydać dekret o formowaniu narodowej armii regularnej (na podstawie Ustawy o powszechnym
obowiązku służby wojskowej). W 1920 roku zapotrzebowanie na oficerów było tak duże,
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że postanowiono zawiesić naukę na wyższych uczelniach, a studentów kierować na 4-tygodniowe
kursy, podczas których uzyskiwali oni stopnie podchorążych. Natomiast szeregowi z cenzusem
(tzw. jednoroczni) byli kierowani na 3-miesięczne kursy, po których ukończeniu uzyskiwali stopnie
oficerskie40. W dwudziestoleciu międzywojennym na fali potrzeb obronnych społeczeństwa i brania
pod uwagę uwarunkowań zewnętrznych, przy zaniedbywaniu sztuki wojennej i strategicznych potrzeb
państwa przygotowywano jednak obywateli do obrony, ponieważ uważno, że należy spodziewać się
ataków z powietrza potencjalnego wroga i zastosowania gazów bojowych (po doświadczeniach
z I wojny światowej). Stąd kształcono w zachowaniach na wypadek uderzenia lotniczego
i zastosowania gazu. Powołano w 1928 roku na tę okoliczność Ligę Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej (LOPP), którą traktowano jako powszechną organizację paramilitarną, która była
kontynuatorką utworzonej w 1923 roku Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku
Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej.
Organizowane kształcenie obronne młodzieży polskiej podczas II wojny światowej można
podzielić na dwa zasadnicze nurty. Pierwszy obejmuje szkolenie w Szkołach Podchorążych lub
Szkołach Podchorążych Rezerwy za granicą, a drugi szkolenie w wojennych podchorążówkach na
terenie okupowanego kraju. W omawianym okresie przygotowanie obronne młodzieży realizowano
m.in. poprzez kursy specjalistyczne, kursy doskonalące, kursy oficerskie, szkoły podoficerskie, szkoły
podchorążych, szkoły oficerskie itp. W opracowaniu zaprezentowano przede wszystkim ośrodki
kształcenia przygotowujące kadry oficerskie (szkoły podchorążych). Na obczyźnie szkoły
podchorążych funkcjonowały we Francji, Wielkiej Brytanii, ZSRR, we Włoszech i Szwajcarii, a także
w Palestynie, Iranie, Iraku i Egipcie. Głównym ośrodkiem formowania Polskich Sił Zbrojnych
na emigracji do czerwca 1940 roku była Francja, gdzie przedostało się z Rumunii i Węgier prawie
40 tys. polskich żołnierzy41. Ponadto do Armii Polskiej we Francji42 zgłaszali się emigranci polscy
z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej43. Powstało 11 takich ośrodków szkolenia.
Porozumienie zawarte pomiędzy polskim rządem emigracyjnym w Londynie a rządem ZSRR
zaowocowało uruchomieniem szeregu szkół podchorążych44. Na jego podstawie powołano
16 placówek. Wraz z powstaniem polskiego szkolnictwa wojskowego w Wielkiej Brytanii rozpoczęło
się kształcenie kadr w formacjach polskich na Bliskim Wschodzie (Brygada Strzelców Karpackich),
gdzie obok zawodowej przedwrześniowej kadry oficerskiej znalazła się również znaczna liczba
młodzieży ze średnim wykształceniem oraz studenckiej, która pragnęła zdobyć wiedzę wojskową.
Do podchorążówek formowanych w Egipcie, Palestynie, Iranie i Iraku przyjmowano żołnierzy
po odbyciu zasadniczego wyszkolenia wojskowego, w wieku od 19 do 37 lat45. Na Bliskim Wschodzie
utworzono 20 szkół o charakterze podchorążackim, a ponadto we Włoszech dalszych 10. Ponadto
szkoły podchorążych powstały w Szwajcarii: we Fryburgu (założona w październiku 1941 roku),
w Herjsau (w grudniu 1941 roku) oraz w Winterthur (na początku 1942 roku), a także w Belgii (Szkoła
Podchorążych Artylerii – założona w 1945 roku w Brukseli46)47.
Niemiecka okupacja podczas wojny rodziła konieczność walki i oporu przeciwko Niemcom,
stąd też rozwijała się konspiracja o charakterze prawicowym48, która grupowała organizacje
wojskowe i polityczne o zróżnicowanym charakterze politycznym, związane z rządem emigracyjnym
oraz lewicowym49, który obejmował komunistów, lewicowych socjalistów i radykalnych ludowców.
Organizacje wojskowe obydwu nurtów prowadziły własne kształcenie wojskowe na różnych
poziomach (żołnierskie, podoficerskie i oficerskie) i w różnych formach (kursy, szkoły). Organizacje
wojskowe prawicowego nurtu podziemia opierały się na kadrze oficerskiej i podoficerskiej armii
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przedwrześniowej, mających odpowiednie przygotowanie wojskowe, doświadczenie w działalności
organizacyjnej oraz liczne kontakty za granicą. Jego bazą społeczną było głównie środowisko byłych
wojskowych, urzędników, drobnomieszczaństwa i inteligencji50. Związek Walki Zbrojnej dążąc
do powiększenia organizacji, zorganizował w 1941 roku przy batalionie sztabowym Komendy Głównej
ZWZ - konspiracyjne kursy podchorążych, zwane również Zastępczymi Kursami Szkoły Podchorążych
Rezerwy Piechoty51, które kształciły dowódców plutonów. Doświadczenia szkół powstałych przy
Komendzie Głównej ZWZ wykorzystane zostały w Armii Krajowej, która organizowała szereg kursów
specjalnych52, oraz Szkołę Podchorążych w Warszawie53. Nauka w podchorążówce AK trwała około
5 miesięcy (300 godzin szkolenia) i składała się z trzech etapów obejmujących zakres pojedynczego
strzelca, dowódcy drużyny i dowódcy plutonu strzeleckiego54. W procesie nauczania dużą uwagę
zwracano na znajomość przez podchorążych instrukcji bojowych, zasad uprawiania dywersji oraz
znajomość broni i topografii55.
Kształcone nie tylko na potrzeby Armii Krajowej, ponieważ dużą rolę odegrało szkolenie
zasobów na rzecz Batalionów Chłopskich. Bowiem w omawianym okresie Komenda Główna
Batalionów Chłopskich, w celu przygotowania własnych kadr oficerskich, zorganizowała szkoły
podchorążych. Były one organizowane zazwyczaj w formie oddziałów lotnych. Szkoły Podchorążych
powstały: w listopadzie 1943 roku przy Oddziale BCh Lotna oraz na Podlasiu, następnie na początku
1944 roku w obwodach włoszczowskim, koneckim, kozienieckim, zamojskim i lubelskim56.
Nauka w partyzanckich podchorążówkach BCh trwała około 6 miesięcy. Podczas szkolenia
przerabiano tzw. skrócony kurs oficerski piechoty z uwzględnieniem taktyki walk partyzanckich.
Ponadto oprócz typowych zajęć wojskowych prowadzono szkolenie ogólnokształcące (m.in. zajęcia
z geografii i ekonomii). Program wychowania obywatelskiego w szkołach podchorążych
BCh zapoznawał żołnierzy m.in. z historią ruchu ludowego oraz z perspektywami przemian po wojnie,
akcentując szczególnie problem reformy rolnej i przebudowy wsi57.
Podziemne kształcenie w podchorążówkach na terenie okupowanego kraju, mimo że było
krótkotrwałe, to jednak w swoim charakterze było przystosowane do potrzeb toczącej się walki.
W jego procesie wykorzystywano wiedzę i umiejętności, które miały bezpośrednie zastosowanie
w walce partyzanckiej. Szkoły podchorążych stanowiły też ważne ogniwo w systemie wychowania
wojskowego żołnierzy. Wdrażały one do trudów i niebezpieczeństw konspiracji, kształtowały
i rozwijały świadomość społeczno-polityczną. Kształcenie obronne młodzieży w Polsce w latach 19391945 stanowi swoisty fenomen. Żaden bowiem ruch oporu w Europie w latach II wojny światowej nie
miał tak rozwiniętego systemu szkolnictwa wojskowego58.
Wraz z zakończeniem II wojny światowej myślano już o trzeciej, a okres tych przygotowań
nazwano „zimną wojną”. Wojenny wymiar przygotowań wskazywał na powszechny jej charakter,
stąd oprócz powszechnego poboru do służby wojskowej prowadzono szkolenie obywateli w ramach
kształcenia obronnego młodzieży zapoczątkowanego jeszcze w toku wojny. Decyzją ministra oświaty
nr 6 z dnia 14 lutego 1945 roku nakazano wznowić naukę przysposobienia wojskowego
i wprowadzono go jako przedmiot obowiązkowy w szkołach średnich, na kursach kształcenia
nauczycieli i na kursach gimnazjalnych i licealnych59. W omawianym okresie kształcenie obronne było
realizowane w oparciu o resorty: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Oświaty i Wychowania60. W 1946 roku powołano Państwowy Urząd Wychowania
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Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, a w szkołach, zakładach pracy i wsiach - hufce
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych oraz Ministra Obrony Narodowej z 14 marca 1947 r. podjęto się w szkołach
wiejskich przysposobienia rolniczego połączonego z przysposobieniem wojskowym. A program ten
nazwano Przysposobieniem Rolniczo-Wojskowym61 (PRW) młodzieży wiejskiej, któremu podlegała
młodzież w wieku od 15 do 18 lat62. Wkrótce (25 lutego 1948 roku) wprowadzono w życie Ustawę
o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Ustawa powoływała
Powszechną Organizację „Służba Polsce” (SP) i postawiła przed nią zadanie organizowania udziału
młodzieży w realizacji planów gospodarczych, szkolenia zawodowego, rozwijania sprawności
fizycznej oraz przygotowania jej do obrony kraju (...). W kolejnych edycjach programów
PW zwiększono liczbę zagadnień z zakresu samoobrony ludności, eliminując treści typowo wojskowe.
W 1967 roku w miejsce PW wprowadzono do szkół średnich nowy przedmiot – Przysposobienie
Obronne (PO). Od 1969 roku przedmiot ten wprowadzono również do szkół63 podstawowych
i zasadniczych zawodowych64.
Można założyć, że przez cały czas, do zmian ustrojowych w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, kształcenie dla bezpieczeństwa rozumiano w ujęciu militarnym
lub z dużym akcentem na tę funkcję państwa. Można postawić pytanie, czym kierowano się,
by obecnie edukacja (szkolenie i kształcenie) dla bezpieczeństwa od tego odstąpiła? Zaniechano też
przeszkolenia obronnego studentów i powszechnej służby wojskowej. Z czego to wynika?
Przez tysiąclecia o bezpieczeństwie w zasadniczy sposób decydowała siła zbrojna. Dzisiaj też tak jest,
ponieważ mocarstwami nie nazywamy potężnych ekonomicznie, kulturowo, surowcowo,
lecz te państwa, które siłą zbrojną stoją i ją dość często stosują dla wymuszenia oczekiwanego
postępowania ekonomicznego, politycznego – patrz USA, Rosja, Chiny, Indie, Francja,
Wielka Brytania, Izrael czy też Pakistan lub Republika Południowej Afryki. Inne państwa wprawdzie
ekonomicznie dominują nad niektórymi z wymienionych, ale nie są państwami potężnymi zbrojnie,
stąd nikt nie nazywa ich mocarstwami. Zaś pretendując do roli mocarstw, czyli tych, z których
zdaniem należy się liczyć, jak chociażby Iran, kładą nacisk nie na rozwój gospodarczy przede
wszystkim, lecz posiadanie broni jądrowej. Czyli strona militarna wciąż ma znaczenie, a ci, którzy
udaremniają wysiłki Iranu w tym względzie, jakby potwierdzali to, że tak jest nadal - i długo jeszcze
tak będzie?
Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa wprost koresponduje z narastającymi wyzwaniami,
ale wielu nie uwzględnia w tym tego najważniejszego, wynikającego dla tego bezpieczeństwa, jakim
jest jego podstawa – obrona narodowa (obronność). Współcześnie „Problematyka bezpieczeństwa jest
zawsze bardzo istotna. (...) w bezpośrednich relacjach z bezpieczeństwem związany jest termin
»zagrożenie«65.
Współcześnie zagrożenia bezpieczeństwa państwa to kwestie:
- cyberterroryzmu,
- spekulacji finansowych (przyzwolenie prawne dla spekulacji),
- handlu danymi osobowymi,
- internetowego pozyskiwania danych o rodzinach i pozyskiwania dzieci do procedur przestępczych,
- tolerowanych patologii społecznych,
- europejskich multikulti,
- europejskiego szaleństwa rozumu a racjonalizmu amerykańskiego,
- praw człowieka a dewiantów i przestępców,
- granic praw dziecka,
- narkotyków (znikome konsekwencje dla dilerów i przemytników narkotykowych),
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- dopalaczy,
- alkoholizmu dziecięcego,
- bezkarności rozwydrzonej młodzieży i dziecięcych przestępców,
- przestępczości zorganizowanej,
- rasizmu,
- nacjonalizmu.
Powyżej to niektóre z ważniejszych zagrożeń nękających bezpieczeństwo państwa polskiego.
Ile z tego jest przedmiotem kompletnej informacji w ramach edukacji dla bezpieczeństwa? Kto zatem
rozstrzyga, które z powyżej sygnalizowanych zagadnień zasługują na uwagę w ramach tej edukacji
i są przynajmniej równoważne z ratownictwem medycznym i zachowaniem w sytuacjach kryzysowych.
Jak się to ma do zakresu tematycznego byłego przysposobienia obronnego66, gdzie znajdowaliśmy
elementy szkolenia wojskowego, które ważne były zarówno dla starożytnych, jak i współczesnych
mocarstw? I nie tylko, ponieważ są ważne także we Austrii, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Norwegii,
Szwajcarii, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechach i Niemczech.
Rodzi się więc pytanie w tej sytuacji, jakie to otoczenie będzie generować warunki, które
należy brać pod uwagę? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ szkolenie i kształcenie, jakie obejmuje
na różnych etapach doskonalenia człowieka ten przedmiot, ma charakter strategiczny, gdyż wszystko,
co podejmowane i regulowane oraz określane przez państwo (jego rząd i ministerstwa) ma charakter
strategicznego procedowania. Czy edukacja dla bezpieczeństwa jest wyjątkiem w tym względzie
i może pomijać płynące wnioski z otoczenia i tym bardziej historii nie tylko polskiej? Otoczenie nie
tylko Polski generując ofiary wśród cywilów podczas konfliktów zbrojnych ostatnich wieków,
wprowadziło do prawa międzynarodowego różnej treści tzw. Konwencje genewskie67, które dbają
o nich i poniekąd wskazują, jak prawidłowo postępować podczas wojny, aby ofiar wśród cywilów nie
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dla bezpieczeństwa.
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Treści konwencji dotyczące cywilów:
Konwencja genewska z 22 sierpnia 1864 roku: cywile, którzy pomagają rannym i chorym żołnierzom powinni
być szanowani, nie można ich atakować.
IV Konwencja genewska z 12 sierpnia 1949 roku o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny, dotyczy
ochrony osób cywilnych podczas wojny.
Zabrania:
1. zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,
2. przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,
3. deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane.
Zobowiązuje:
1. do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji (bytowania i wyżywienia),
2. do traktowania jej w sposób humanitarny,
3. do otoczenia troską osób potrzebujących pomocy,
4. do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej,
5. do poszanowania godności, honoru, praw rodziny, przekonań, praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów
ludności cywilnej.
Protokoły dodatkowe I i II z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku:
Protokół Dodatkowy I:
 zabrania się atakowania ludności cywilnej,
 zabrania się atakowania obiektów bez ich rozróżnienia oraz niszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania
ludności,
 stanowi podstawę prawną do powołania i działania organizacji i instytucji obrony cywilnej.
Protokół Dodatkowy II: Dokument ten jest rozwinięciem postanowień artykułu 3, wspólnego dla czterech
Konwencji Genewskich. Protokół obowiązuje strony konfliktu toczącego sie wewnątrz jednego państwa
i upoważnia do niesienia pomocy osobom poszkodowanym, zapewniając minimum praw humanitarnych. Por.
http://www.obronacywilna.pl/70-dmph.html, dostęp: 23.04.2012 r.
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było nazbyt dużo. Co stoi na przeszkodzie, aby tym samym wskaźnikiem, czyli otoczeniem
zewnętrznym i zagrożeniami płynącymi z niego dla bezpieczeństwa Polaków, kierować się przy
układaniu programu edukacji dla bezpieczeństwa?
„Bomby zrzucone z samolotów wojskowych podczas I wojny światowej na Paryż, Londyn,
Piotrogród i Freiburg dowiodły, że należy się liczyć z możliwością ataku na zaplecza wojujących stron
i niszczenia obiektów cywilnych. Dlatego też zaczęto myśleć o stworzeniu systemu obronnego,
chroniącego wnętrze danego kraju. Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły tworzyć
systemy zwane obroną przeciwlotniczą”68. Masowość stosowania wysiłku zbrojnego zarówno
w pierwszej wojnie światowej, jak i drugiej powodowała ogromne ofiary pośród cywilów, a to z kolei
przyczyniło się do powstania obrony cywilnej.
„Jest zatem obrona cywilna odpowiedzią na określony charakter zagrożenia, choć jej cel jest
bardzo humanitarny – jest nim bowiem ochrona ludności, ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym. W obliczu zagrożeń w wielu państwach Europy i świata do wielu lat rozwija się
i doskonali obronę cywilną.”69
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

68
69

Biegański W., Wojsko Polskie we Francji 1939-1940, Warszawa 1967.
Bór Komorowski T., Armia Podziemna, Warszawa 1999.
Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość, Warszawa 1967.
Gallera R. Ch., Antologia Szkół Podchorążych PSZ na Zachodzie w czasie II w. światowej,
Londyn 2002.
Gawkowski R., Studencki pułk, Warszawa 1998.
Hass L., Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku, 1982.
Hegerat L., Wszystko o strategii, Defense National, luty 1984, przedr. Forum 4.04.1984 r.
http://www.historycy.org/bez_grafik/index.php/t12251.html, dostęp: 02.02.2012 r.
http://www.obronacywilna.pl/70-dmph.html, dostęp: 23.04.2012 r.
http://zadane.pl/zadanie/694964, dostęp: 20.06.2012 r.
Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik
dla studentek i studentów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
Jakubczak R., Gąsiorek K., Królikowski H. M., Marczak J., Działania nieregularne.
Element strategii bezpieczeństwa narodowego, Bellona Warszawa 2011.
Jakubczak R., Marczak J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania
i strategie, Bellona 2011.
Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2011.
Kalinowski R., Szmitkowski P. (red.), Wieloaspektowość bezpieczeństwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011.
Kaliński M., Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe (1947-1948), Warszawa 2002.
Kardas J. S., Edukacja obronna w Polsce. Zarys historii, stan obecny i perspektywy rozwoju,
„Biblioteczka Edukacji Obronnej” Warszawa 1999, nr 1.
Kozietulski
J.
L.
H.,
http://www.mwb.com.pl/muzeum/images/stories/post/pdf/
20120403_kozietulski.pdf, dostęp: 14.09.2012 r.
Krońska I., Sokrates, Warszawa 1989.
Ks.
Stanisław
Konarski,
http://www.pijarzy.pl/?strona,menu,pol,hist_zak,105,0,62,ks._
stanislaw_konarski,ant.html, dostęp: 21.03.2012 r.
Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.
Lisiewicz P. M., Plan Burza, Warszawa 1990.
Modrzewski A. F., O naprawie Rzeczypospolitej, E. Wende i S-ka, Warszawa 1914.
Naród pod bronią, b.d.w., CAW, ZS, sygn. I,390,1.396.

Z historii obrony cywilnej, http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/289, dostęp: 23.05.2012 r.
R. Kalinowski, Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2011, s. 10.

Uwarunkowania międzynarodowe a edukacja bezpieczeństwa w Polsce

135

25. Nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa, http://www.men.gov.pl/index.php? option=
com_content&view=article&id=852%3Anowy-przedmiot--edukacja-dla-bezpieczestwa&
catid=204%3Aarchiwum-aktualnosci&Itemid=249, dostęp: 28.08.2009 r.
26. Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
27. Ogólne wiadomości o organizacji przysposobienia wojskowego w Polsce, 1938, CAW,
PUWFiPW, sygn. I,300,69,85.
28. Pawlikowski W., Masowa akcja PR, „Przysposobienie Rolnicze i Wojskowe” 1947, nr 1/2.
29. Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. 3, Warszawa 1937.
30. Platon, Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.
31. Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2011,
http://www.wsge.edu. pl/files/pokruch.pdf, dostęp: 12.04.2012 r.
32. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 3, Armia Krajowa, Londyn 1950.
33. Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.
34. Rozkazy Komendy Głównej BCh, AZHP, 201 t. 1.
35. Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
1927-1939, Warszawa 2000.
36. Rutkowski S., Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970.
37. Stachiewicz P., Parasol, Warszawa 1991.
38. Ulrych J., Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Założenia i wytyczne Marszałka
Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość”, t. 6, Londyn 1958.
39. Wyszczelski L., Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim w latach 1918-1939,
Warszawa 1995.
40. Wyszczelski L., Wychowanie wojskowe w okresie II RP (1918-1939), [w:] Edukacja historyczna
społeczeństwa a obronność kraju, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej”,
1997, nr 3.
41. Z historii obrony cywilnej, http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/289, dostęp: 23.05.2012 r.
42. Żak A. Cz., Poglądy i działalność Józefa Piłsudskiego na rzecz edukacji patriotycznoobywatelskiej społeczeństwa, [w:] Budowa nowego systemu edukacji obronnej młodzieży,
Warszawa 1999.

Dr Weronika JAKUBCZAK

KRYZYS W ROZWOJU CYWILIZACJI
Streszczenie
Kryzysy gospodarcze są od początku ich występowania procesem regulowania obecnej
gospodarczej rzeczywistości i układania przyszłości zaraz po ich ustąpieniu. Ale te towarzyszące
globalizacji są szczególne, bo bardzo intensywne i odnoszące się do skali globalnej, ogólnoświatowej.
Noszą one wyraźnie znamiona działań zaplanowanych przez ponadnarodowe korporacje finansowe
i najbogatsze banki prywatne, liczące na pozyskanie ogromnych pieniędzy nie tylko od ich klientów,
ale przede wszystkim od państw zaciągających u nich pożyczki. Ofiarą tej spekulacji finansowej jest
w ostateczności rodzina i przeciętny obywatel, a zyskującym ten, kto te działania zaplanował
i zrealizował przy pomocy naiwnych polityków, którzy nie mają zarówno przygotowania
ekonomicznego, jak i nie korzystają z właściwie wykwalifikowanego doradztwa finansowego.
Stąd mamy permanentny kryzys kontrolowany tyle, że nie przez struktury państwa.
Abstract
Economic crises are from the beginning of their existence supposed to regulate the process of
the current economic reality and the future laying after their disappearance. But those associated with
globalization are special, as they have had great impact and influenced on a global scale. They bear
clear signs of the activities planned by transnational financial corporations and the wealthiest private
banks, with a hope of obtaining exorbitant amount of money, not only from their customers, but also
from countries taking out loans with them. The victim of that financial speculation is a family resort
and the average citizen, and whoever planned and executed these actions with the help of gullible
politicians who do not have to prepare both economic and non-use of an appropriately qualified
financial advice stand to benefit from them. Thus we have a permanent crisis-control, but this control
is not executed by the state.
***
Rozwój cywilizacyjny ludzkości ściśle wiąże się z postępem organizacji społeczeństw.
Pierwotną strukturą społeczną i podstawą każdej cywilizacji była rodzina. I pomimo tysiącleci
doświadczeń oraz nieprzerwanego postępu w funkcjonowaniu i rozwoju coraz wyższych form
organizacji społeczeństw wciąż pozostaje ona podstawową komórką społeczną. Z niej każdy człowiek
wyrasta, w niej uzyskuje zasadniczą wiedzę o otoczeniu i świecie oraz przystosowanie
do funkcjonowania w innych, bardziej zhierarchizowanych i funkcjonalnie rozbudowanych
formacjach oraz organizacjach społeczności rodowej, plemiennej, narodowej i międzynarodowej.
Ona zawsze była ostoją człowieczeństwa (różnie pojmowanego w różnych cywilizacjach), moralności
oraz zaradności na rzecz przetrwania i rozwoju - będąc przy tym także źródłem inspiracji i sił
do generowania cywilizacyjnego i społecznego rozwoju ludzkości. W jej ramach kształtuje się
szacunek dla innych i tradycji, pokora wobec starszych i doświadczonych oraz podziw dla mądrości
i uznanie wobec szczególnego wysiłku człowieka, a przede wszystkim pracy społecznej, bowiem
rodzina generowała odważnych, których społeczeństwo podnosiło do rangi bohaterów. Ona też była
strefą bezpieczeństwa dla tych, których inni nie uznawali i jawnie przeciw nim występowali.
Była więc - i pozostaje nadal - miejscem egzystencji tak dla podziwianych, jak i dla odrzucanych.
Nie będąc środowiskiem politycznym, lecz jedynie najniższym hierarchicznie forum egzystencji
jednostki ludzkiej w społeczeństwie, jest jednak na tyle trwałym i zasadniczym elementem
społecznym, że niezbędnym w strukturze nawet najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie
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społeczeństw. A jej siła wyrasta i tkwi w tradycji i religii oraz postępie cywilizacyjnym mierzonym
nie tylko walorem finansowym.
Początek XXI wieku przyniósł ze sobą wiele zmian społecznych, politycznych, gospodarczych,
ekonomicznych i kulturowych. Zmiany te mają tak pozytywny, jak i negatywny charakter, a wynikają
w dużej mierze ze zjawiska globalizacji. Procesy globalizacji zmieniają charakter codziennych
ludzkich doświadczeń i przekształcają w pewnym sensie nasze życie osobiste. Przekształcenia te
dotyczą intymnych i osobistych aspektów życia, takich jak tożsamość osobista, związki z innymi
ludźmi, płeć, seksualność, stosunek do pracy i do rodziny1. Stąd istotną przeszkodę
w zintensyfikowanym procesie rozwoju globalizacji stanowią struktury kościelne i związków
wyznaniowych, które są z reguły ostoją i najpotężniejszym czynnikiem trwałości rodziny
oraz pręgierzem dla władz ignorujących jej potrzeby. To tłumaczy, dlaczego właśnie powyższe
instytucje stały się przedmiotem niewybrednej krytyki ze strony wielu propagatorów globalizacji,
którzy tak uporczywie degradują wszystko to, co jest związane z wartościami religijnymi i rodzinnymi
oraz tradycją, kulturą narodową.
Zaniepokojenie może budzić fakt, iż globalizacja marginalizuje rodzinę, traktując ją
przedmiotowo, jednocześnie na tym poziomie egzystencji podnosząc do rangi naczelnej
jedynie jednostkę ludzką. Ma to swoje międzynarodowe umocowanie w prawie,
czego przykładem jest Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 roku oraz Prawa człowieka
i obywatela zdefiniowane przez ONZ w 1948 roku. W tych dokumentach podkreśla się wagę jednostki
ludzkiej w układzie funkcjonalnym państwa i struktur gospodarczych - rodzina nie jest tam nawet
wystarczająco eksponowanym tłem. Spowodowane jest to postrzeganiem człowieka jako jedynie
przedstawiciela (dostarczyciela) siły roboczej w procesie wytwórczym. Człowiek jest postrzegany
jako odosobniony element procesu wytwórczego – środek produkcji. Gwarantem takiego stanu rzeczy
ma być państwo, reprezentujące głównie interes inwestorów ekonomicznych, potrzebujących
obywateli właściwie zdyscyplinowanych prawnie oraz sprawnych fizycznie i emocjonalnie
do pomnażania ich zysków - w ramach przede wszystkim dochodowych inwestycji.
A wszechstronnym, uniwersalnym wykładnikiem wartości funkcjonowania społeczeństw w układzie
międzynarodowym, czyli na poziomie państw, staje się rozwój gospodarczy – jego potencjał
wyrażony osiągnięciami finansowymi. Stan i postęp w tym wymiarze nic nie mówi o społeczeństwie
jako całości, o stanie egzystencji społecznej ludzi będących podstawą generowania tego dla rozwoju
gospodarczego, ich prawie do pracy, o koniecznych świadczeniach socjalnych na rzecz rozwoju
społecznego. To jest drugim planem wytrawnego potencjału gospodarczego, o którym usiłuje się nie
mówić, bo jest wstydliwy i mało atrakcyjny, ponieważ pozytywny obraz gospodarki zazwyczaj
okupiony jest zubożeniem zdecydowanej większości społeczeństwa i powiększającym się obszarem
biedy oraz nędzy egzystencjonalnej.
Uznani obserwatorzy problematyki bezpieczeństwa państwa coraz częściej przyznają,
że globalizacja marginalizuje2 dotychczasowy dorobek cywilizacyjny ludzkości, zawierający się
w strukturach państw oraz tradycji, religii, więziach narodowych i rodzinie. Ma to swój wyraz
szczególnie we fragmentaryzacji 3, która nie tylko ekstrahuje człowieka z rodziny, tradycji,
poczucia narodowości oraz więzi religijnej, ale powodując jego wyobcowanie i osamotnienie
społeczne, angażuje jedynie okresowo w procesy gospodarcze, pod warunkiem, że jest produkcyjnie
sprawny. Stwarza warunki do jego specjalistycznego rozwoju, ale w zakresie niezbędnym na potrzeby
korporacji i tylko na ściśle określony czas. Stąd pojawiła się w tym względzie grupa społeczna

1

Zagrożenia rodziny XXI wieku, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4006, dostęp: 3.11.2012 r.
Globalizacja jest kapitalizmem. (...) To dość liberalny, a zarazem brutalny, zachłanny i agresywny kapitalizm,
G. W. Kołodko, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego,
Toruń 2007, s. 38.
3
Fragmentaryzacja rozumiana jest jako: „trwała wartość rozwoju; proces szczególnej aktywności procesów
destrukcyjnych; świadome i celowe działanie celem powodowania rozpadu. Przejawia się ona na płaszczyźnie
myśli i faktów”. Por. J. Mikułowski Pomorski, Fragmentaryzacja w mediach; proces i narzędzia, Global
Media Journal-Polish Edition, No 1, Spring 2006. Jest ta k że w yb o r e m „ k aw ałków”
z po sz c zegó ln ych zjaw isk etnicznej kultury, wielu religii, tradycji i procesów ekonomicznych – po
prostu życia społecznego, s tos own ie do w łasn ych po tr zeb . Stąd mamy do czynienia z fragmentaryzacją
produkcji, fragmentaryzacją społeczeństwa zachodniego, fragmentaryzacją kultury, fragmentaryzacją mediów.
2
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„syngli”4, którzy mogą poświęcić się wyłącznie pracy dla korporacji, tam spotykać się w ramach
szkoleń i wyjazdów integracyjnych i być w zainteresowaniu zjawisk związanych z funkcją
globalizacyjną firmy.
Dla ludzi związanych z aktywnym rozwojem procesów globalizacji nie ma miejsca
na uwzględnianie okresu dorastania człowieka, na ustawiczny jego ogólny rozwój i poszerzone
kształcenie, na proces niwelowania postępującego zużywania się zdolności produkcyjnych jednostki
ludzkiej czy też zabezpieczanie godnego życia w okresie poprodukcyjnym. Oni widziani są dopiero po
uzyskaniu studiów i zwalniani są nie w wieku jak dotychczas 50 lat, lecz 40. Procesy globalizacji,
drenując zasoby finansowe państw narodowych, wpędzają je w postępujące zadłużenie na poziomie
budżetu centralnego i samorządów. A to z kolei ogranicza możliwości państwa w ich funkcjach
społecznych, których instytucje globalizacji nie finansują – kształcenie, wychowanie, bezpieczeństwo
społeczne (opieka zdrowotna, godziwe renty i emerytury, minimum socjalne, minimalizowanie
bezrobocia itp.). To wszystko pozostawia się na uboczu tak, jak i samą rodzinę, w której człowiek
funkcjonuje od urodzenia aż do śmierci.
Dla globalizacji jest on przedmiotem zainteresowania jedynie w etapie dorosłego życia – jako
wykształcony, zdrowy i podporządkowany w pełni interesom korporacji. Rodziny, z której wyrósł,
i ta, którą zakłada jako dorosły obywatel, stają się wręcz przeszkodą dla korporacji, gdyż absorbują
one znaczne zasoby potencjału fizycznego i emocjonalnego pracownika korporacji. Stąd najlepszym
jest singiel, ponieważ przedmiotem jego egzystencji jest on sam i pracodawca, ponieważ jako
pracownik może mieszkać w jednoosobowym pokoju tuż przy stanowisku pracy i korzysta
z zakładowej stołówki. Przy czym, pokój ten jest własnością korporacji. W dodatku powinien pojawić
się znikąd, a po zawodowym „zużyciu się” – może zniknąć (tak samo nagle, jak się pojawił) bez
jakichkolwiek oczekiwań. Założenia w tym względzie są ambitniejsze niż wobec robotów, ponieważ
robota trzeba kupić, a następnie - po wyeksploatowaniu - poddać płatnemu recyklingowi. Za to syngiel
korporacyjny oba te koszty bierze na siebie.
Mając na względzie osobowe kwestie globalizacji, współcześnie główną przeszkodą dla
funkcjonowania korporacji są jednak państwa narodowe, gdyż to one najbardziej krzewią własne
tradycje oparte na religijnej rodzinie szanującej wartości religijne, tak bardzo nieprzystające
do korporacyjnego postrzegania świata. Mniej uciążliwe są natomiast państwa wielonarodowe,
ponieważ tam celowo osłabiane jest poczucie przynależności narodowej, a często i wartości
drzemiących w tradycyjnej rodzinie, religii i zasobie kultury wielu narodowości tworzących takie
państwo. Wymaga tego swoistego rodzaju interes imperialny, który jest przypadłością państw
wielonarodowych, gdzie kładzie się większy nacisk na obywatelską ekspresję jednostki ludzkiej
(poczucie obywatelskiego obowiązku) i sztucznie kreowany aspekt nieistniejącej, lecz budowanej
narodowości - jak chociażby narodowości amerykańskiej, narodowości brytyjskiej czy kiedyś
radzieckiej.
W państwach wielonarodowych też występują interesy narodowe narodowości przewodniej,
której przywództwo polityczne zdołało podporządkować sobie inne narody – często byłe państwa.
Dla korporacji nie ma znaczenia, czy przeszkodą dla jej zysku są regulacje prawne w sferze ekonomii,
wynikające z ochrony priorytetów państwa jednonarodowego czy wielonarodowego. Znaczenie ma
tylko to, czy korporacja może skutecznie wpływać na regulacje prawne funkcjonowania
gospodarki państwa w celu maksymalizacji zysku korporacyjnego. Stąd w równym stopniu próbuje
ona ingerować w prawo gospodarcze we własnym państwie (siedzibie władz korporacji - „firmy
matki”), co i innych (zagranicznych siedzibach oddziałów korporacji – „firmach córkach”);
niezależnie, czy są one jednonarodowe, czy też wielonarodowe. W równym stopniu jest jej obojętne
także, czy skutecznie drenuje ekonomicznie państwo totalitarne, czy też demokratyczne. Jakikolwiek
interes państwowy, ograniczający niepohamowane potrzeby zysku korporacji ponadnarodowych
i instytucji je wspierających jest już wystarczającym powodem, aby być w sprzeczności z interesem
korporacyjnym. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla korporacji byłby zapewne stan beznarodowego
funkcjonowania ludzkości, i tym samym pozbawionej swojej reprezentacji politycznej w postaci
rządów państw, które ingerują w procesy gospodarcze kreowane przez międzynarodowe instytucje
globalizacji. W tym względzie korporacja wzoruje się na tych systemach ustrojowych,
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Singiel - osoba żyjąca samotnie i niemająca partnera życiowego w sensie rodzinnym.
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które dezawuują funkcje związków zawodowych lub podobnie działających organizacji,
czy to państwowych, czy też niepaństwowych.
Zasadnicze źródło konfliktu procesów globalizacji z interesem narodowym państw tkwi
w rozbieżności celów i skutków ich funkcjonowania. Otóż globalizacja działa w oparciu o zasady
konkurencji prymitywnej (głównie niemal „fizycznej”5), w której nader często wygry wa silniejszy,
a nie lepszy – podczas gdy ludzkość dąży do lepszej, w rozumieniu sprawniejszej,
a nie silniejszej formy egzy stencji, nie zawsze osiąganej jedynie drogą bezpardonowej
konkurencji zapożyczonej ze świata zwierzęcego. Ludzkość stanowi inną jakość niż dzika
zwierzęcość. Tymczasem poprzez procesy globalizacji narzuca się mało ucywilizowane społecznie,
czysto wyidealizowane ekonomicznie, pojmowanie świata. Stąd globalizacja jawi się jako cywilizacja
bezwzględnych metod pozyskiwania bogactwa (zwycięstwo silniejszego kosztem słabszego), a nie
lepsze społecznie rozwiązanie. Jest więc tworem powszechnego wyzysku społecznego, sprawniejszym
ekonomicznie od innych porównywanych rozwiązań tego typu - niewolnictwa, feudalizmu czy też
wczesnego kapitalizmu.
W celu osiągnięcia swoich zyskownych założeń wykorzystuje całe społeczeństwa.
Dzięki globalizacji są one przedmiotem upokarzającego procederu zubożenia, grabieży
dóbr i zasobów oraz postępującej biedy. Skoro procesy towarzyszące globalizacji są dalszym
rozwinięciem praźródła bogacenia się silniejszego kosztem słabszego6 w trakcie wspólnego procesu
wytwórczego, stąd, żeby nie wiadomo jak dużo wykazano inwencji w usprawnianiu
i intensyfikowaniu gloryfikacji globalizacji, zawsze będzie ona jedynie zjawiskiem bogacenia się już
bogatych kosztem coraz większej eksploatacji systematycznie biedniejących7. Niektóre prawidła
ekonomii wskazują na to, że zasadniczym źródłem wzbogacania się jest praca ludzka, więc aby taki
proces miał sens, bardzo wielu musi pracować na duży zysk jednostek organizujących ich pracę.
W trakcie globalizacji tę logikę pokazuje się i ugruntowuje oraz wszelkimi sposobami
uzasadnia, głównie poprzez wymuszane na społeczeństwie tendencyjnego prawa stanowionego
w interesie grup globalnego interesu, co stanowi wystarczające powody do konfliktu społecznego8,
godzącego w bezpieczeństwo narodów. W tej sytuacji możemy dostrzec, jak złożonym procesem jest
globalizacja i proste jej pojmowanie w żaden sposób nie prowadzi do natychmiastowego
rozwiązania problemów przez nią generowanych. Można wręcz zaryzykować tezę, że nawet
w dającym się przewidzieć okresie brak perspektyw ich pozytywnego rozstrzygnięcia. Globalizacja
jest procesem, w którym chce się narzucić korporacyjny9 styl zarządzania światem. I jak każda
ideologia, do rangi której właśnie ją podniesiono, rodzi uzasadniony psychologicznie
oraz ekonomicznie sprzeciw jej poddawanych. Nie tylko z powodu metodycznej, dobrze przemyślanej
i planowej degradacji wartości narodowych oraz regionalnych w skali globalnej wielu społeczeństw,
ale także dlatego, że doprowadziła do stanu, w którym nie ma miejsca dla tradycyjnego podziału czasu
funkcjonowania świata na czas pokoju i okres wojny. Skutkiem tego jest generowany przez nią

5

Typowej dla świata przestępczego i stanów wojny w stosunkach międzynarodowych.
Dwa lata temu najbogatsze 10 proc. społeczeństwa miało dochody 3,96 razy wyższe niż najuboższe 10 proc.
W tym roku ta różnica wynosi 4,19 razy. Takie wnioski płyną z zaprezentowanej wczoraj najnowszej Diagnozy
Społecznej 2011. Badanie przeprowadzono na 26 tys. Polaków pod kierownictwem socjologa profesora
Janusza Czapińskiego. W badaniach widać też spadek zamożności najuboższej grupy Polaków.
Po uwzględnieniu inflacji średni dochód na osobę w najmniej zamożnych rodzinach zmalał z 638 do 620 zł.
Diagnoza Społeczna 2011: Bogaci coraz bogatsi, biedni coraz biedniejsi, http://praca.gazetaprawna.pl
/artykuly/530991,diagnoza_spoleczna_2011_bogaci_coraz_bogatsi_biedni_coraz_biedniejsi.html,
dostęp: 14.07.2011 r.
7
Jednak w rękach 10 proc. najzamożniejszych gospodarstw domowych jest aż 53 proc. całego majątku netto;
jeszcze w 1998 roku odsetek ten wynosił 45 proc. Na tę połowę niemieckich gospodarstw domowych,
które zaliczane są do najmniej zamożnych, przypada zaś 1 proc. całego majątku netto; przed 10 laty było to
4 proc. Bogaci coraz bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi, http://www.polskieradio.pl
/5/3/Artykul/686732,Bogaci-coraz-bogatsi-a-biedni-jeszcze-biedniejsi, dostęp: 8.09.2012 r.
8
Por. Hiszpania, Grecja, Portugalia, USA (ruch antyWall Street), Islandia i Włochy - w latach 2011-2012.
9
Korporacyjny styl - w tym wypadku oznacza, że wszelkimi procesami w skali świata mają zarządzać reguły gry
rynkowej.
6
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permanentny kryzys kontrolowany 10 (PKK), który staje się nieuniknionym stanem
faktycznym w skali globalnej. Istotne jest to, że nie jest to przypadek, gdyż kryzys tego typu
w układzie międzynarodowym sprawia, iż gospodarki narodowe wielu państw stają się bardziej
wydajne pod względem zysku korporacyjnego. W rezultacie dają większe zyski nie tylko
korporacjom, ale i te płynące do budżetu (jako stały lub wręcz rosnący strumień pieniędzy możliwy
do ściągnięcia przy okazji bogacenia się korporacji), bo obywatele (a szczególnie w stosunku pracy)
nie są tak wymagający socjalnie, gdyż starają się rozumieć „powagę chwili” („kryzysowej”), bardziej
niż to bywa podczas okresu bez większych zagrożeń socjalnych, kiedy „leniwie” funkcjonują w czasie
błogiego, niczym nie zagrożonego pokoju. Permanentny kryzys kontrolowany nie przynosi również
strat, jakie zazwyczaj są przypadłością wojen – tych nie do zrekompensowania, w szczególności
w ludziach. Jednocześnie niektóre typowe dla stanu wojny dochodowe procesy, np. celowe
powodowanie stanu niemal kryzy sowego (SNK) w sferze surowców energetycznych11
lub żywności, można zręcznie stymulować tak, aby dawały korporacjom szczególnie intratne
dodatkowe zy ski kryzy sowe 12, tzw. zy ski stanu niemal kry zysowego (Z/SNK).
Intensyfikowana kryzysem gospodarka narodowa jest znacząco bardziej wydajna od gospodarki
funkcjonującej bez większych zagrożeń. Pozwala to również na uniknięcie kosztownych strat przy
zachowaniu wysokiego poziomu zwrotu inwestycji. W ten sposób normalne współzawodnictwo
na forum międzynarodowym zastąpiono jego skrajnie kryzysową postacią – funkcjonowaniem
na granicy wojny i pokoju, czyli w permanentnym kryzysie. Kryzys taki nie jest ani przypadkowy,
ani nie znajduje się poza kontrolą, wręcz przeciwnie – jest sterowany przez światowych graczy
finansowych13. Często rządy, uwikłane w ten proces, nie chcą, aby zwykli obywatele mieli wiedzę
w tej dziedzinie. A powoływanie się na konieczność zachowania tajemnicy jest jedynie wymówką.
„Patrząc od tej strony na wojnę z terroryzmem, można by pokusić się o tezę, że została ona
celowo wykreowana, albo niesamowicie pokrętnie skorzystano z »nadarzającej się« (wykreowanej)
okazji - co jest równie prawdopodobne. Umożliwia ona wyjątkowo zręczne podtrzymywanie SNK
na skalę światową, co z kolei wybitnie korzystnie stymuluje szczególnie dochodowe zjawiska
gospodarcze na rzecz wzrostu zysku korporacyjnego. W tym samym czasie typowych dla masowych
starć zbrojnych ofiar śmiertelnych jest wyjątkowo niewiele jak na wojnę globalną - do której miana
wojna z terroryzmem przecież pretenduje”14.

10

W ten sposób oddajemy cześć psychozie J. Salina, który przyjmował, że „ludzie pracują wydajniej, kiedy się
boją”. Tę zasadę stosował on szczególnie wobec naukowców, czego liczne przykłady mamy pośród
konstruktorów lotnictwa i kosmonautyki, a nawet przy konstruowaniu pierwszych bomb atomowych.
11
W chwili ataku na Irak cena benzyny w Polsce wynosiła około 2,50-3 zł/litr, obecnie niemal 6,00 zł/litr,
tj. wzrosła o 3,0–3,5 zł/litr (o 200-240%), co oznacza, że wpłaty do budżetu z tytułu różnych opłat
towarzyszących wzrosły też 2-2,4-krotnie. I to jest ta zgodność polityki korporacji z polityką ekonomiczną
państwa wobec obywateli. Stąd rządy rozumują, że kryzysy są normalnością w świecie wolnego rynku, niemal
immamentną jego właściwością, bo im takie rozumowanie podnosi wpływy do budżetu. W marcu 2012 roku
cena paliwa w cenie sprzedaży benzyny w Polsce stanowiła 43,3%, a w wypadku oleju napędowego – 42,5%.
Por.: Ceny paliw - składniki marzec 2012, http://szczesniak.pl/2120, dostęp: 13.03.2012 r.
12
Przykładem tego jest handel surowcami energetycznymi – ropą i gazem – gdzie konflikt zbrojny z dala
od siedzib korporacji paliwowych nakręca koniunkturę cen sprzedaży i daje w konsekwencji krociowe zyski.
Wystarczy porównać ceny ropy naftowej przed i po interwencji sprzymierzonych w Iraku.
13
Zaświadcza o tym ponadpaństwowa korporacja finansowa, jaką jest chociażby amerykański Bank Goldman
Sachs, który przyznał się do spekulacji polską walutą. Jakże dwuznaczne było pełnienie funkcji doradcy
w tym Banku przez byłego polskiego premiera.
14
„Jeśli liczbę ofiar globalnej wojny z terroryzmem zestawimy chociażby z liczbą zabitych z użyciem broni
prywatnej posiadanej przez obywateli USA. Każdego roku od użycia broni palnej ginie tam ok. 30 tys. ludzi
w tym ok. 11 tys. zostaje przy użyciu tej broni zamordowanych”. Por.: http://www.bron.iweb.pl/viewtopic.php
f, dostęp: 1.01.2007 r. Dokładnie w ostatni dzień 2006 roku bilans ofiar poniesionych przez USA w Iraku
osiągnął okrągłą liczbę 3 tys. zabitych. Trzytysięczną ofiarą trwającej od marca 2003 r. wojny jest 22-letni
Dustin R. Donica, pochodzący z miasta Spring w Teksasie, żołnierz. Por. „Irak: W ostatni dzień roku liczba
zabitych Amerykanów osiągnęła 3 tys.”, http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul
/irak. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych w prywatnych rękach znajduje się ponad 200 mln sztuk broni.
Do jej posiadania przyznaje się 40 proc. Amerykanów.
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Laureat nagrody Nobla, autor publikacji pt. Globalizacja15, J. E. Stiglitz twierdzi: „jesteśmy
wspólnotą globalną i podobnie jak wszelkie wspólnoty, po to żebyśmy mogli razem egzystować,
musimy przestrzegać pewnych zasad. Zasady te muszą być uczciwe i sprawiedliwe (...). Trzeba w nich
zwracać należytą uwagę zarówno na słabych, jak i na potężnych, muszą odzwierciedlać elementarne
poczucie przyzwoitości i sprawiedliwości społecznej. W dzisiejszym świecie zasady te należy ustalać
w toku procesu demokratycznego. Powinny to być zasady zapewniające, że różne ciała zarządzające
i organy władzy będą brały pod rozwagę pragnienia i potrzeby wszystkich tych, na których życie
oddziałują decyzje podejmowane na drugim końcu świata, i będą reagowały na te potrzeby”.
Oceniając wieloletnie dokonania poczynione w ramach globalizacji, Stiglitz przyjmuje,
że rozruchy i protesty przeciwko polityce i działaniom instytucji odpowiedzialnych za globalizację
wcale nie są nowością. Przez dziesięciolecia ludzie w krajach rozwijających się buntowali się, kiedy
programy oszczędnościowe narzucane ich krajom okazywały się zbyt dotkliwe. Protesty te jednak
przeważnie pozostawały na Zachodzie bez echa. Nowością jest natomiast fala protestów
w krajach rozwiniętych. (...) Nawet konserwatywni politycy, tacy jak Jacques Chirac, wyrazili
zatroskanie, że globalizacja nie polepsza życia ty m, którzy najbardziej potrzebują
obiecanych im korzyści. Prawie dla każdego jest jasne, że coś poszło kompletnie nie tak, jak
trzeba. Niemal z dnia na dzień globalizacja stała się najbardziej palący m problemem
naszy ch czasów, czymś, o czym dyskutuje się od sal konferencyjnych po artykuły wstępne
w gazetach oraz w szkołach wszędzie na świecie16.
Mając powyższe na względzie, można dostrzec, że „globalizacja daleko odbiegła od swych
szczytnych założeń i w niektórych częściach świata z wolna traci impet”17. Uświadomiono sobie to,
że służy ona głownie jednemu państwu, chociaż i paru innym też przysparza korzyści – jednak
nieproporcjonalnie mniejszych do ich znaczenia politycznego oraz wielkości potencjału
gospodarczego, jakim dysponują. Konsekwencją pojawienia się rozbieżności w interesach
gospodarczych są regionalne i kontynentalne ograniczenia w funkcjonowaniu światowej gospodarki
wolnorynkowej, zaś odpowiedzią na to generowane przez ośrodki przywództwa globalizacji:
 do niedawna niewyobrażalne wzrosty cen surowców strategicznych i energetycznych,
 zręcznie kreowane kryzysy gospodarcze,
 wojny jakby „na zamówienie”,
 nieprzewidywalne dotąd skale wahań giełdowych,
 drastyczne zmiany relacji walut,
 wprowadzanie rządów nawet najpotężniejszych ekonomicznie państw w wyjątkowo kłopotliwy
stan niedoborów budżetowych,
 niezasadne obciążanie społeczeństw kosztami wprowadzania procesów globalizacji w postaci
długów wielopokoleniowych, przy całkowitej bezkarności przywództwa państwowego,
doprowadzającego do takiego stanu.
Świat dla globalizujących stał się globalną giełdą i teraz za pomocą jej mechanizmów
transmituje się zyski do współczesnego matecznika globalizacji. Zaś państwa dotknięte skutkami
globalizacji przeznaczają gigantyczne środki finansowe na podtrzymanie narodowych systemów
finansowych rozregulowywanych za pomocą spółek-córek spekulacyjnych korporacji,
funkcjonujących poza kontrolą państw oraz wysublimowanej gry giełdowej prowadzonej pod
dyktatem kapitału spekulacyjnego.
A przyczyna tego wszystkiego tkwi w tym, że w końcu w 1971 roku USA wycofały się
ze stałego kursu swojej waluty wobec złota, „niszcząc tym samym stabilny system wymiany walut”.
Decyzja USA otworzyła pole łatwego zarobku dla kapitału, ponieważ zamiast inwestować w nowe
technologie, tworzenie miejsc pracy w przemyśle, czy rozbudowę sektora usług, ogromne zyski
można sobie teraz zapewnić, biorąc udział w czymś w rodzaju globalnego kasyna. Znaczna część
kapitałów opuściła realną gospodarkę, zajmując się spekulacjami na kursach - nie
ty lko, że nieprzydatny mi społecznie, ale po prostu groźny mi dla funkcjonowania
gospodarek. Dziś, według szacunków B. Lietaera, profesora finansów międzynarodowych
15

J. E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 14.
Tamże, s. 13.
17
W. Jakubczak, Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa 2009, s. 70.
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z belgijskiego Uniwersytetu Louvain, udział transakcji mających coś wspólnego z realną gospodarką
spadł na rynkach walutowych do około 2,5%. Pozostałe 97,5% to transakcje spekulacyjne.
Banki centralne starają się w takiej sytuacji interweniować, sprzedając albo skupując walutę odwrotnie
niż spekulanci - tyle, że wszystkie razem dysponują rezerwami rzędu kilkuset miliardów dolarów,
czyli mniejszymi niż dzienny obrót na rynku. Jednym słowem, gdyby wszyscy spekulanci
przeprowadzili równolegle atak, banki mogłyby prowadzić taką obronę przez mniej niż 1 dzień18.
Pomimo tego, że cywilizacja zachodu jest na równi pochyłej, nie widać, żeby dawało
to wyraźny asumpt do odpowiedzialnego myślenia i właściwego przeciwdziałania przywódcom
państw. Jak na razie brak zdecydowanego i zorganizowanego przeciwstawienia się tej wyjątkowo
groźnej dla świata tendencji. Nie należy zakładać, że są to zdarzenia określane jako przypadkowe,
losowe albo nieprzewidywalne, bo rynkowe, jak obłudnie usiłuje się je usprawiedliwiać. Za tym, że są
celowo kreowane, zaświadcza chociażby to, że generują je wciąż te same ośrodki światowej finansjery
– które nie tylko, że pretendują do roli lidera globalizacji, ale faktycznie w znacznych obszarach nim
są. Więc przytoczona powyżej gama zdarzeń „pseudonieprzewidywalnych” nosi znamiona celowego
działania, w interesie rozbicia ekonomicznej spójności społeczeństw poszczególnych cywilizacji
„pionowych”19 - wyodrębniając najsłabsze z nich, po to, aby w ramach pomocy międzynarodowych
instytucji finansowych uzależnić je od kapitału korporacyjnego. W ten sposób, stosując imperialną
zasadę „dziel i rządź”, włącza się je w sferę własnych wpływów składających się z „rozbitków
cywilizacyjnych”. Aby po ich globalistycznym skonsumowaniu (rozdrobnieniu i wykorzystaniu)
wydrenować z nich co intratniejsze treści technologiczne i zasoby – potem zaś odrzucić, aby z wolna
dryfowała w ekonomiczną i cywilizacyjną nicość (patrz Afryka).
Warto mieć świadomość, że „skonsumowani” przez globalizację członkowie jednej
z cywilizacji pionowych istotnie osłabią przede wszystkim jej zwartość ekonomiczną (jak to usiłuje
się zrobić z UE poprzez wyłuskanie i zdegradowanie Grecji) i mentalną oraz kulturową, a pośrednio
także wszystkie inne aktualnie istniejące. Jeśli bogatsi jej członkowie zdecydują się je ratować, tak jak
obecnie UE pomaga Węgrom, Grecji, Islandii, Irlandii i Portugalii oraz Włochom, ale jednocześnie
środki pomocowe będą udostępniać na ten ratunek także takie instytucje globalizacji, jak Bank
Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to niestety właściwe rozwiązanie problemów
w tych państwach szybko nie nastąpi – na co wskazuje znowu przykład wielu państw Afryki.
„Dobrodziejstwa” globalizacji doświadczyć ma także Ukraina, która tak długo opierała się
zewnętrznym wpływom Zachodu, a teraz ma być objęta pomocą finansową płynącą od instytucji liderów globalizacji.
Do niedawna Europa była wielkim aktorem globalizacji, dziś zachowuje się zupełnie inaczej:
„zaczyna stosować tary fy celne przeciwko krajom, które mogą ją pobić na rynku
światowy m. Analitycy zrozumieli, że liberalne współzawodnictwo już nie działa i dają zupełnie
inne wytyczne. To zresztą nie wszystko. Obserwujemy przywrócenie władzy państwa
narodowego wewnątrz Banku Światowego - to wydarzenie na wielką skalę. Chiny wręcz
oświadczyły, że Bank Światowy nie ma prawa twierdzić, iż taka czy inna polityka gospodarcza jest
nie do przyjęcia i trzeba ją zmienić - ponieważ to rząd narodowy wyznacza tę politykę (...).
Globalizacja miała swój szczęśliwy okres, który trwał mniej więcej do 1995 roku. Potem zaczęły
pojawiać się problemy: kryzys azjatycki, zapaść Meksyku, Ameryki Południowej, Nowej Zelandii.
Wydarzenia nabierały coraz większego tempa. I tak jest nadal - rośnie jedynie częstotliwość
pojawiania się kryzysów”20. Aktualnie jesteśmy objęci od dwóch lat kryzysem światowym
wygenerowanym w USA. Szczególnie dotknął on Unię Europejską i Rosję oraz Japonię. Teraz kolej
na kraje arabskie – czyżby to, co się dzieje m.in. w Libii, to preludium do czegoś większego?
Obecny kryzys finansowy wywołany przez amerykańską finansjerę spekulacyjną latem 2008
roku jest prostą konsekwencją wszystkich poprzednich, zmierzających do sprawdzenia,
czy społeczność międzynarodowa zaakceptuje płacenie haraczu za własną naiwność polityków
podsycaną pustymi społecznie hasłami (w czym celują liczni doradcy i rzeczoznawcy reprezentujący
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Por. Spekulacje walutowe, http://www.mlodzisocjalisci.pl/globalizacja/?s=4, dostęp: 6.05.2001 r.
A. Targowski, Polska w procesie cywilizacji, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe
Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011, s. 79-100.
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Globalizacja dobiega końca, Tygodnik Idei, Dziennik z 28.10.2006 r. – rozmowa z J.R. Saulem.
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tzw. niezależne21 instytucje gospodarczo-finasowe), jakie jej globalizujący się świat oferują
w bogatym wyborze. Beneficjentem tego kryzysu są głównie kreujący funkcjonowanie kapitału
spekulacyjnego, którzy zdominowawszy kapitał inwestycyjny, postanowili mechanizmami gry
giełdowej wyprowadzić z wielu państw ogromne zyski - przemieszczając w ten sposób wyłudzone
środki do ośrodków generowania kryzysów światowych celem przygotowania kolejnych tego typu
procederów.
O tym, kto na tym przede wszystkim korzysta, widać po sponsorach, bowiem popularność
globalizacji „zapewniły po części amerykańskie neokonserwatywne »think-tanki«, które corocznie
wydają 140 mln dolarów na promowanie swoich teorii ekonomicznych i politycznych. Fundacje
neokonserwatywne w Ameryce dysponują kapitałem 2 mld dolarów. Nikt nigdy nie miał takich
pieniędzy na promowanie swoich poglądów ”22 - zauważa J. R. Saul. W tej sytuacji nie należy się
dziwić, że w ostatnich dziesięcioleciach o globalizacji pisze wyjątkowo korzystnie wielu publicystów
i polityków, a także naukowców. Jest popularna, ale nie ze względu na to, że wielu wypowiada się na
jej temat, lecz głównie z tego powodu, że wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnych
społeczeństw. A dzieje się tak dlatego, ponieważ stała się „w wysokim stopniu uogólnionym procesem
kompleksowego rozwoju poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w ich wzajemnym
powiązaniu i zależności postrzeganej w skali światowej”23.
Mając na względzie przytoczoną powyżej sentencję J. R. Saula, należy liczyć się z najgorszym
w okresie, kiedy procesy globalizacji będą nadal oddziaływać na gospodarkę świata
w dotychczasowym stopniu. A stanem niemal normalnym staną się permanentne kryzysy
kontrolowane przez światową finansjerę, ponieważ inni nie będą w stanie nadążać za jej technikami
i strategiami (oczywiście) finansowymi – zarówno politycy, jak i liderzy świata gospodarki
oraz przemysłu. Wynika to z faktu, że po ludziach ją promujących nie można się niczego
odpowiedzialnego społecznie spodziewać, o czym przekonali nas w szczególności w ostatnich
dwudziestu latach funkcjonowania globalizacji.
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TEORETYCZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Streszczenie
Kierowanie i zarządzanie są synonimami, a więc można je stosować zamiennie. Zarządzanie
to rodzaj kierowania, przy którym kierujący (zarządzający) ma uprawnienia zwierzchnie w stosunku
do podległych mu pracowników lub instytucji. Kierowanie w znaczeniu ogólnym to działanie
zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodnie z celem tego, kto nimi kieruje.
Uważa się, że zarządzanie realizowane jest jedynie na tych szczeblach władzy, na których
podejmowane są decyzje ekonomiczne.
Abstract
Leadership and management are synonymous, and therefore can be used interchangeably.
Managing this type of management, where control (management) has sovereign rights in relation to
subordinate employees, or institutions. Directing in general is an action designed to promote the
functioning of other things according to the purpose of of the one who is leading them. It is believed
that management is performed only on those levels of government, in which economic decisions are
made.
***
Zarządzanie kryzysowe to bardzo ważny element w funkcjonowaniu wszystkich organizacji
w dzisiejszym świecie. O zarządzaniu kryzysowym mówi się w firmach, wojsku, obronie cywilnej
w relacjach międzyludzkich oraz w wielu innych dziedzinach. Jest ono tak ważne, gdyż sprawne
zarządzanie pozwala zapobiegać wystąpieniu kryzysu lub minimalizować jego skutki. Ważne jest
również, aby prawidłowo definiować kryzys i jego aspekty, pozwala to bowiem sprawnie
go rozpoznawać i planować ewentualne jego zarządzanie, tak aby było jak najbardziej efektywne.
Wiedza ta okazuje się przydatna nawet w naszym codziennym życiu, a nie tylko w obliczu katastrof
lub zagrożeń wojną. Pozwala łagodzić konflikty występujące w pracy lub też w naszych codziennych
relacjach międzyludzkich.
Pojęcie kierowania i zarządzania
W literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzania.
Przykładowo jeden z autorów twierdzi, że kierowanie jest sztuką pracowania poprzez innych ludzi.
Również interesujący jest pogląd, że kierowanie polega na wskazywaniu dróg oraz na kontroli
działania podwładnych. Jednak większość autorów podkreśla w kierowaniu aspekt pobudzania ludzi
do działania.
W ujęciu potocznym, a także w znaczeniu ogólnym kierowanie i zarządzanie są synonimami,
a więc można je stosować zamiennie. J. Zieleniewski wprowadza jednak rozróżnienie kierowania
i zarządzania, traktując to ostatnie jako jedną z form kierowania. Oznacza to, że kierowanie
ma szerszy zakres pojęciowy od zarządzania. Zarządzanie to rodzaj kierowania, przy którym kierujący
(zarządzający) ma uprawnienia zwierzchnie w stosunku do podległych mu pracowników
lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo nadane organy
reprezentujące właściciela środków produkcji.
Przez kierowanie w znaczeniu ogólnym rozumiemy działanie zmierzające do spowodowania
funkcjonowania innych rzeczy zgodnie z celem tego, kto nimi kieruje. Można kierować
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np. maszynami (samochodem, koparką itp.), a więc rzeczami nieożywionymi, oraz istotami żyjącymi,
czyli ludźmi i zwierzętami.
Zarządzanie (tak jak i kierowanie) dotyczy tylko ludzi, ale jedynie w tych przypadkach, kiedy
połączone jest z dysponowaniem środkami produkcji, a więc zasobami w postaci maszyn, materiałów,
energii i środków finansowych. Uważa się, że zarządzanie realizowane jest jedynie na tych szczeblach
władzy, na których podejmowane są decyzje ekonomiczne. Wiążą się one z dysponowaniem
powierzonymi przez państwo środkami produkcji, tj. z podejmowaniem decyzji dotyczących ich
kupna, sprzedaży, zamiany. Dlatego w odniesieniu do przedsiębiorstwa zarządzanie odbywa się
na szczeblu dyrekcji lub zarządu (dyrektor, zastępcy dyrektora, prezesi), natomiast w stosunku
do niższych szczebli hierarchicznych właściwe jest posługiwanie się terminem kierowanie.
Podsumowując, istnieją różnice w pojęciu kierowanie i zarządzanie. Najistotniejsze z nich to:
1) pojęcie kierowanie (ludźmi) jest pojęciem szerszym od zarządzania, ponieważ dotyczy całego
obszaru przedsiębiorstwa (wszystkich stanowisk kierowniczych),
2) w ramach przedsiębiorstwa używa się pojęcia zarządzanie odnoszonego do wszystkich zasobów
przedsiębiorstwa, tj. do środków rzeczowych i ludzkich (mając na uwadze, że to ludzie są siłą
sprawczą i decydującą); pojęcie kierowania odnosi się tylko do kierowania ludźmi (zespołami
pracowniczymi),
3) niezbędne jest określenie zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i kierowania ludźmi, m.in.
w formie celów, zadań i funkcji (zespołu czynności) realizowanych przez kadrę kierowniczą
i odpowiednie służby przedsiębiorstwa.
Zarządzanie organizacjami cywilnymi
Organizacje cywilne prowadzą wiele działań związanych z pomocą humanitarną, prawami
człowieka, ochroną mniejszości, uchodźców i wysiedleńców, pomocą prawną, opieką medyczną,
odbudową ze zniszczeń, działań związanych ze sferą edukacji, sztuki i nauki oraz ogólnym
finansowaniem projektów. Pełne zrozumienie mandatu tych organizacji, ich roli, struktury oraz zasad,
którymi się kierują, niezbędne jest dla nawiązania z nimi efektywnych kontaktów.
Istnieją trzy główne rodzaje organizacji cywilnych:
1. Organizacje międzynarodowe - ustanawiane są na mocy porozumień międzynarodowych
i działają na szczeblu międzynarodowym, np. organizacje ONZ i OBWE. Do ważniejszych
organizacji cywilnych zajmujących się pomocą humanitarną należy Biuro Wysokiego Komisarza
ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR), główna agencja ONZ ds. Koordynacji Działań
Humanitarnych (OCHA), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Człowieka (UNHCHR) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
(UNICEF). Do grupy tej zaliczamy także takie organizacje, jak Międzynarodowa Organizacja
ds. Migracji (IOM).
2. Osobno wymienić należy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC),
który w przeciwieństwie do ww. organizacji międzynarodowych nie został ustanowiony na mocy
porozumień międzyrządowych. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest organizacją
bezstronną, neutralną i niezależną, której wyłącznym zadaniem humanitarnym jest ochrona życia
ludzkiego i godności ofiar wojny i niepokojów wewnętrznych, a także udzielanie tym ofiarom
pomocy. Komitet kieruje i koordynuje akcje pomocy prowadzone przez Czerwony Krzyż
i Czerwony Półksiężyc w sytuacjach konfliktów i okresach po ich zakończeniu. Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża posiada status wyjątkowy, jako że wypełnia zadanie nałożone nań
przez traktaty międzynarodowe Konwencji Genewskiej z roku 1949, którą uznały praktycznie
wszystkie państwa świata, oraz Protokoły Dodatkowe do Konwencji z roku 1977 i statuty
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, przyjęte przez państwa
strony Konwencji Genewskiej w roku 1986.
3. Organizacje pozarządowe (NGOs). Organizacje pozarządowe są organizacjami ochotniczymi,
których działalność nie jest finansowana przez rządy. Termin organizacje pozarządowe występuje
w art. 71 Karty Narodów Zjednoczonych. W przeważającej większości organizacje te nie kierują
się dążeniem do zysku, są niezależne od organizacji rządowych i międzynarodowych
oraz interesów handlowych. Pod względem prawnym różnią się od agend ONZ i innych

146

Mieczysław Koziński

organizacji międzynarodowych, ponieważ są autorami własnych kart i statutów oraz definiują
swoje sfery działania. Dzielą się na dwie kategorie:
A. Organizacje posiadające mandat. Są to organizacje oficjalnie uznane przez wiodące
organizacje międzynarodowe i uzyskały pozwolenie do działania na terytorium danego
konfliktu.
B. Organizacje nie posiadające mandatu. Są to organizacje, nie uznane oficjalnie, działające
dzięki pracy osób prywatnych. Mogą działać na zlecenie organizacji międzynarodowych
i pozarządowych lub utrzymywać się z pieniędzy otrzymywanych od firm prywatnych i osób.
Liczba organizacji pozarządowych jest znaczna, a ich struktura złożona, na każdym
potencjalnym obszarze operacji istnieją setki tych organizacji. Zazwyczaj nie poddają się kontroli
politycznej, co umożliwia im zachowanie efektywności działania i niezależności. W wielu
przypadkach bezstronność tych organizacji stanowi znaczną korzyść, ponieważ stanowi ona jedyny
dostępny środek odbudowy kontaktów w sytuacji, w której załamał się dialog polityczny.
Są one wybitnie profesjonalne o obszarze swojego działania, bardzo wysoko umotywowane i gotowe
do podjęcia ryzyka w bardzo ciężkich i odstraszających warunkach. Organizacje pozarządowe
zazwyczaj posiadają akredytację państwa-gospodarza lub agencji wiodącej przed dopuszczeniem
do pracy w danym państwie. Niektóre jednak pozbawione są akredytacji i fakt ten może być źródłem
miejscowych napięć.
Międzynarodowe i narodowe rządowe organizacje ds. pomocy, np. Agencja Stanów
Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Biuro Ludności, Uchodźców i Migracji
Departamentu Stanu USA (PRM US State Department), Departament Rozwoju Międzynarodowego
Zjednoczonego Królestwa (DFID, UK), Kanadyjska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (CI DA),
Hiszpańska Agencja Współpracy Międzynarodowej (AECI) i Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty
Europejskiej (ECHO). Międzynarodowe i narodowe rządowe organizacje ds. pomocy odpowiedzialne
są za finansowanie, monitorowanie i ocenę programów rozwojowych, które w sytuacji idealnej
powinny być koordynowane przez agencje wiodące. Wewnątrz przedstawionych wyżej ogólnych
typów istnieją następujące podziały:
a. Cywilne Agencje ds. Rozwoju. Niektóre agencje cywilne zajmują się głównie rekonstrukcją
i odbudową. Posiadają mandaty, na mocy których dostarczają pomoc techniczną krajom rozwijającym
się. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) rozdziela i koordynuje większość pomocy
technicznej na rzecz rozwoju, przekazywanej przez system ONZ. Agencje tego typu pozostają
zazwyczaj na danym obszarze przez dłuższy czas niż siły wojskowe. W takich przypadkach zadaniem
CIMIC jest wspólnie z władzami lokalnymi, a tam, gdzie to możliwe, również agencjami wiodącymi,
zdefiniowanie potrzeb rekonstrukcyjnych dla umożliwienia tym organizacjom rozpoczęcia prac i ich
kontynuowania w najbardziej sprzyjających warunkach. Agencje ds. odbudowy zazwyczaj
przydzielają środki do planowania i rozwoju projektów na całym obszarze działania, kierując się
potrzebami.
b. Agencje Praw Człowieka i Demokratyzacji. Do głównych agencji w tej sferze należy Biuro
Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców oraz Biuro ds. Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Europie, z tym że ta druga działa
jedynie na obszarze Europy. Agencje te starają się bronić praw człowieka w państwach, w których
prawa te są naruszane. Starają się utrwalać wartości demokratyczne i rządy prawa na wszystkich
szczeblach rządowych. Ponadto, OBWE posiada zdolność organizacji i nadzorowania wyborów,
a także koordynowania programów utrwalających instytucjonalne wartości demokratyczne.
Zasady zarządzania organizacjami cywilnymi.
Oprócz wymogu rozumienia różnych ról i mandatów organizacji cywilnych ważną rzeczą
w kontaktach cywilno-wojskowych jest zrozumienie trzech zasad udzielania pomocy humanitarnej,
którymi kieruje się większość organizacji humanitarnych.
1. Humanitarność. Zasada niesienia ulgi w cierpieniu ludzkim, niezależnie od miejsca, w którym
ono występuje. Należy respektować godność ludzką oraz prawa jednostki i grup.
2. Bezstronność. Zasada niesienia pomocy bez dyskryminacji. Pomoc musi być udzielana bez
względu na narodowość, poglądy polityczne i ideologiczne, przynależność etniczną, płeć i kolor
skóry. Jedynym warunkiem są potrzeby i ich pilność.
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3. Neutralność. Podmioty niosące pomoc humanitarną nie powinny opowiadać się po którejś
ze stron konfliktu w obliczu działań wojennych ani angażować się w dysputy natury politycznej,
rasowej, religijnej czy ideologicznej.
Dowodzenie strukturami wojskowymi
Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi
za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
Całokształtem działalności Sił Zbrojnych w czasie pokoju kieruje Minister Obrony
Narodowej. Swoje zadania minister wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład
którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Siłami Zbrojnymi, w czasie pokoju, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dowodzi szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pod względem pełnionej funkcji jest najwyższym
żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
W czasie wojny Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednostkami
organizacyjnymi dowodzi Naczelny dowódca sił zbrojnych, który jest mianowany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i podlega mu bezpośrednio.
Dowodzenie jest podstawową formą kierowania wojskami opartą na uprawnieniu
do kompleksowego kształtowania wszystkich elementów gotowości i zdolności bojowej w odniesieniu
do bezpośrednio i pośrednio podległych żołnierzy, a więc wszechstronnego przygotowania ich
w czasie pokoju do wszelkiego rodzaju działań i do kierowania nimi podczas realizacji w okresie
pokoju, kryzysu i wojny. Jest władzą nadaną jednej osobie w celu stawiania zadań, koordynacji
i kontroli działań zbrojnych. Dowódca sprawuje tę władzę nad swoimi podwładnymi na mocy
mianowania. Władza ta, wywodząc się z prawa i uregulowań wojskowych, jest nierozerwalnie
połączona z przyjęciem za nią odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta nie może być przekazywana.
Sprawowanie dowodzenia wiąże się przede wszystkim z procesem podejmowania decyzji
i planowania. Proces ten musi być zarówno dynamiczny, jak i wielowymiarowy. Powinien on
zapewniać podejmowanie decyzji do działań bieżących, toczących się jednocześnie z procesem
decyzyjnym i planowaniem przyszłych działań. Sprawowanie dowodzenia będzie szczególnie
utrudnione w braku jednego spośród trzech podstawowych elementów: informacji, kontroli
i łączności. Oznacza to, iż dowódca potrzebuje: informacji w celu podjęcia decyzji, możliwości
sprawowania kontroli w celu koordynowania i monitorowania działań wojsk oraz środków łączności
do przekazywania informacji. System dowodzenia to zespół stanowisk dowodzenia, sieci
telekomunikacyjnych, sieci teleinformatycznych, stacji i samodzielnych urządzeń telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych sprzężonych relacji dowodzenia wraz z elementami
podsystemu informacyjnego, sprzętem specjalistycznym i pomocniczym, organami dowodzenia, całą
infrastrukturą zabezpieczenia logistycznego i operacyjnego systemu, współpracujący ze sobą według
przyjętych i uzgodnionych wcześniej zasad i wymagań.
Zarządzanie kryzysowe
Zjawisko kryzysu towarzyszy życiu człowieku od początku świata i nadal jest jego
nieodłączną częścią. Kryzys dotyka najrozmaitszych dziedzin ludzkiego życia. Pojęcia kryzysu
funkcjonują nie tylko w polityce, ale również w psychologii, uczą się o nim ludzie odpowiedzialni
za zrządzanie w firmie, ekonomiści i wielu innych specjalistów. Zjawiska kryzysowe mają
przełomowy charakter prowadzący do przeobrażeń dobrych lub złych, ale zawsze są to przede
wszystkim sytuacje groźne. Dlatego też, właśnie ze względu na ich powszechność i charakter, tak
ważna staje się wiedza na temat ich umiejętnego zarządzania. Każda sytuacja kryzysowa powinna być
kontrolowana, a przynajmniej monitorowana, ponieważ pozwala to na jak największe
minimalizowanie ewentualnych strat. Powoduje to, że o zarządzaniu kryzysowym mówi się dużo
i staje się ono nieodzownym elementem istnienia każdego systemu.
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Pojęcie sytuacji kryzysowej

Nieodzownie z pojęciem kryzysu wiąże się pojęcie sytuacji kryzysowej. Na wstępie trzeba
zaznaczyć, że choć pojęcia te powszechnie często używane są zamiennie, to istnieje między nimi
zasadnicza różnica i nie powinny być ze sobą mylone. Jeżeli bowiem kryzys definiuje się jako
zerwanie istniejącego układu (stanu rzeczy, systemu, porządku) prowadzące do zmiany jego struktury,
to zjawisko owego zerwania, które trwa w czasie, rozpoczynając się od stanu równowagi poprzez
niestabilność do stabilności w nowej sytuacji – definiuje się mianem sytuacji kryzysowej. Oznacza to,
że pojęcie sytuacji kryzysowej jest o wiele szersze, gdyż nie tylko zawiera w sobie opis kryzysu,
jak również fragmentu w czasie kryzysu, przed nim i po kryzysie. Oznacza to, że kryzys jest jakby
fazą kulminacyjną sytuacji kryzysowej, jest to bardzo ważne z punktu widzenia zarządza
kryzysowego.
Przedstawione powyżej pojęcie sytuacji kryzysowej jest jednym z wielu funkcjonujących
w nauce. Wiąże się to z powszechnością zjawiska kryzysu, a tym samym sytuacji kryzysowych.
Choć definicji jest wiele i różnią się one między sobą, to i tak opisują to samo zjawisko,
z tym że występujące na innych płaszczyznach. Dlatego też ważnym jest w celu wyrobienia sobie
ogólnego pojęcia poznanie innych definicji. Sytuację kryzysową można definiować również jako:
1. „Stan narastającej destabilizacji, niepewności i napięcia społecznego, będący następstwem pewnego
zagrożenia, charakteryzujący się naruszeniem więzi społecznych, możliwością utraty kontroli nad
przebiegiem wydarzeń oraz eskalacji zagrożenia, a w szczególności sytuacją stwarzającą
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub infrastruktury – w takiej skali i o takim natężeniu,
które wywołują reakcje społeczne powyżej akceptowalnego powszechnie poziomu ryzyka.”
2. „Splot gwałtownych zdarzeń, powodujących wzrastający wpływ sił destabilizujących równowagę
w społeczeństwie, braki w zaopatrzeniu i trudności w normalnym funkcjonowaniu ludności,
wywołujących napięcia i niepewność i prowadzących do niekontrolowanego rozwoju wydarzeń
z użyciem przemocy włącznie.”
3. „Zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływający na dany system w ten sposób,
iż zaczyna się i jest w nim kontynuowany proces zmian. Rezultatem tej zmiany może być
jakościowo nowy system lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym”.
Sytuacja kryzysowa jest stanem pośrednim między stanem normalnym określonego systemu
a jego dezorganizacją. W wielu publikacjach mówi się o tym, że sytuacja kryzysowa występuje
wówczas, gdy pojawiają się takie zagrożenia, które mogą spowodować zakłócenie podstawowych
cech danej organizacji, ograniczenie warunków jej funkcjonowania, a tym samym sprzyjające utracie
zdolności rozwoju, a nawet przetrwania danej organizacji. Oznacza to, że zagrożenia są warunkiem
koniecznym, choć niewystarczającym do zaistnienia sytuacji kryzysowej. Nie są one groźne,
gdy występują sporadycznie, w niewielkiej ilości, a ich natężenie nie jest duże. Dopiero ich kumulacja
z odpowiednią siłą doprowadzi do sytuacji kryzysowej, chociaż niekoniecznie. Na ogół będzie miało
to miejsce, gdy nie podejmie się odpowiednich środków zaradczych w odpowiednim momencie
lub nie będzie takiej możliwości.
Etapy zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych to systematyczne i metodyczne działania
(przedsięwzięcia) zmierzające do zapobiegania lub zredukowania wpływu kryzysu, sytuacji
kryzysowej na zasoby i wartości społeczne za pomocą środków kierowania i kontroli
oraz koordynacji.
W celu jak najlepszego zarządzania w takich sytuacjach opracowano etapy zarządzania
w sytuacjach kryzysowych. Choć ze względu na wielość rodzajów sytuacji kryzysowych przedstawia
się je na różne sposoby, to i tak możemy wyróżnić cztery zasadnicze etapy, które są elementem
wspólnym i jednocześnie koniecznym w sprawnym zarządzaniu sytuacją kryzysową.
Etap I – Przygotowanie. To planowanie, jak należy zareagować w przypadku kryzysu, a także
działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego
reagowania.
Etap II – Zapobieganie. Są to działania, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo
wystąpienia punktu kulminacyjnego sytuacji kryzysowej, czyli kryzysu. W przypadku gdy jest on
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nieunikniony, skupiają się na ograniczeniu jego skutków poprzez odpowiednie przygotowanie
do reagowania.
Etap III – Reagowanie. To działania podejmowane bezpośrednio po wystąpieniu kryzysu, mające na
celu ograniczenie powstałych strat i zniszczeń.
Etap IV – Odbudowa. Są to działania mające na celu odtworzenie stanu poprzedniego, sprzed
kryzysu. Względnie normalizację powstałego systemu (układu), tak by spełniał pożądane przez nas
funkcje.
Bardzo często wyróżnia się takie etapy, jak:
 wyciąganie wniosków oraz
 wykrywanie sygnałów.
Jednakże są to etapy, w których podjęte działania nie mają miejsca w czasie sytuacji
kryzysowej, lecz poprzedzają ją w przypadku wykrywania sygnałów lub też mają miejsce po niej
w przypadku wyciągania wniosków (uczenia się). Jednakże warto o nich wspomnieć, gdyż są również
bardzo ważne. Odpowiednie wykrywanie sygnałów pozwala nam stwierdzić, iż mamy do czynienia
z sytuacją kryzysową. Bez jej identyfikacji nie zdajemy sobie sprawy z istniejącej sytuacji, więc nie
możemy nią zarządzać. Natomiast uczenie się, wyciąganie wniosków jest o tyle ważne, gdyż pozwala
nam udoskonalać system zarządzania, a tym samym unikać przyszłych błędów w jego
funkcjonowaniu.
Kryzys, jego rodzaje i źródła
Kryzys (grec. krisis oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę,
w której konieczne jest działanie pod presją czasu1) oznacza „moment decydujący, rozstrzygający
o czymś, punkt zwrotny w danym procesie. Szczególnym przypadkiem kryzysu będzie więc
niebezpieczne zdarzenie, gdzie wskutek wyzwolenia się dużych niebezpiecznych sił powstają straty
ludzkie i materialne. Kryzys oznacza też sytuację powstałą w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy
technicznej lub wojny. Stan kryzysu nie oznacza koniecznie wprowadzenia ustawowych stanów
nadzwyczajnych (stanu klęski żywiołowej, wyjątkowego i wojny)”2.
Kryzys charakteryzują trzy elementy, które są wzajemnie ze sobą powiązane3:
1) kryzys jest procesem o różnej długości trwania,
2) kryzys jest niestabilnym stanem lub sytuacją zapowiadającą nagłą, decydującą zmianę,
3) kryzys jest decydującym punktem w procesie zmian lub w jakimś stanie spraw.
Kryzys często przeobraża się w konflikt, który może zapoczątkować poważny kryzys.
Możliwe jest dokonanie pewnych podziałów ze względu na wymiar podmiotowy zjawisk
kryzysowych4:
wymiar personalny
1. kryzys fizjologiczny (skutkiem kryzysu jest zagrożenie życia)
Pośrednie źródła kryzysu – niewydolność układu, np. krwionośnego, oddechowego, nerwowego.
Bezpośrednie źródła kryzysu – zewnętrzne (temperatura wysoka lub niska, uraz fizyczny, utonięcie,
porażenie prądem, inne); wewnętrzne (zatrucia, zakłócenia systemu, np. zawał, inne).
2. kryzys psychiczny (skutkiem kryzysu może być zakłócenie ważnych procesów życiowych
lub utrata życia
Pośrednie źródła kryzysu – zakłócenia percepcji i recepcji, zakłócenia komunikacji, zakłócenia
fizjologii, zakłócenia działania i współdziałania.
Bezpośrednie źródła kryzysu – zewnętrzne i wewnętrzne (silny bodziec fizyczny, silny bodziec
psychiczny, np. wrażenie, informacja, doświadczenie).
3. inne, np. zdrowotne

1

http://www.interwencjakryzysowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika.
J. Pilżys, Zarządzanie kryzysowe, wyd. PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., Szczecin 2007, s. 18.
3
M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły
Kupieckiej, Łódź 2005, s. 55.
4
Tamże, s. 59-60.
2
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wymiar strukturalny (np. rodzina, inna grupa społeczna i zawodowa, instytucje i organizacje,
społeczność lokalna, społeczeństwo w jakimś kraju, społeczeństwo globalne)
I.
kryzys ekologiczny
II.
kryzys ekonomiczny – gospodarczy (skutkiem kryzysu są zakłócenia równowagi)
Pośrednie źródła kryzysu – zewnętrzne (zmiany potrzeb klientów, konkurencja, inne).
Bezpośrednie źródła kryzysu – wewnętrzne (błędne postrzeganie i ocena otoczenia, niewłaściwe
relacje z otoczeniem, brak lub niewłaściwa strategia, niska jakość lub deficyt zasobów, brak lub
ograniczone zdolności przystosowawcze do otoczenia, brak lub ograniczone zdolności do zmian
wewnętrznych, inne).
a. kryzys polityczny
Bezpośrednie źródła kryzysu – zewnętrzne (błędne postrzeganie i ocena otoczenia, niewłaściwe relacje
z otoczeniem, brak lub niewłaściwa strategia); wewnętrzne (brak lub niewłaściwa strategia, niska
jakość lub deficyt zasobów, inne).
b.kryzys kulturowy
c. kryzys społeczny (anomia)
d.kryzys militarny
e. inne
Pojęcie zarządzania kryzysowego
Na przełomie wielu lat w miarę upływu czasu zarządzanie kryzysowe rozwijało się dzięki
prowadzeniu badań i zgromadzeniu doświadczeń związanych z niebezpieczeństwem zarówno
w wymiarze jednostkowym, lokalnym, narodowym, jak i na arenie międzynarodowej.
W razie zaistnienia zagrożenia zarządzanie kryzysowe opiera się na kształtowaniu
i kontrolowaniu jego przebiegu poprzez zaplanowane wcześniej działania, dzięki którym odpowiedni
poziom bezpieczeństwa, zmniejszenie strat czy też odbudowa zniszczeń są możliwe5.
Zarządzanie kryzysowe opiera się na przygotowaniu i prowadzeniu działań zapobiegającym
sytuacjom nadzwyczajnym bądź polegających na pozbyciu się ich skutków, np. poprzez zarządzanie
operacjami, ludźmi, organizacjami. Organy administracji publicznej są elementem kierowniczym,
np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister. W sytuacji wystąpienia
zagrożenia różne instytucje i podmioty gospodarcze mogą być im podporządkowane6.
Zarządzanie kryzysowe to „działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu
jej pierwotnego charakteru”7.
Najważniejszym elementem planowania cywilnego staje się zarządzanie kryzysowe.
W państwach NATO zarządzanie kryzysowe definiowane jest jako „procedury i działania zmierzające
do przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową przez menadżerów kryzysów, umożliwiające
im kształtowanie przebiegu kryzysu w drodze działań przygotowawczych”8.
System zarządzania kryzysowego
W polityce Polski możemy zaobserwować wzrost znaczenia problematyki zarządzania
kryzysowego. Wiąże się to przede wszystkim z nową technologią oraz związanymi z tym
zagrożeniami. W Polsce został utworzony nowy system zarządzania kryzysowego. Będzie on działał
w sytuacjach kryzysowych, które wymagają szczególnych działań ze strony administracji publicznej.
Sejm przyjął ustawę o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Przepisy zaczęły
obowiązywać od 22 sierpnia 2007 roku.

5

J. Pilżys, dz. cyt., s. 68.
Tamże, s. 33-34.
7
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, art. 2.
8
M. Cieślarczyk, R. Kuriata, dz. cyt., s. 103-104.
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Pojęcie systemu zarządzania kryzysowego
W myśl obowiązującej ustawy, zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji
publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która przede wszystkim
polega na zapobieganiu sytuacji kryzysowych, przygotowaniu do przyjmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia takiej sytuacji oraz na
odtworzeniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Sytuacja kryzysowa to stan
narastającego napięcia społecznego, stwarzający zagrożenie życia, zdrowia, mienia, kultury.
Mowa także o zdarzeniach o charakterze terrorystycznym. Chodzi o stopień zagrożenia, który nie
wymaga wprowadzenia jednego ze stanu klęski żywiołowej (stany klęski żywiołowej, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego).
Podstawową rolę działania zarządzania kryzysowego odgrywają organy władzy
samorządowej. Gminy odgrywają podstawową rolę, która wiąże się z ochroną ludności poprzez:
ostrzeganie, alarmowanie i informowanie o zagrożeniach, prowadzenie ewakuacji oraz zapewnienie
pomocy medycznej, a także socjalnej. Powiat odgrywa taką samą rolę co gmina, a także koordynuje
działania reagowania kryzysowego na obszarze powiatu. Województwo udziela niezbędnej pomocy
władzom powiatowym. W przypadku sytuacji kryzysowej, która obejmuje większy obszar niż jeden
powiat, szczebel wojewódzki przejmuje prowadzenie działania. Gdy wojewoda nie panuje nad
sytuacją kryzysową, występuje do władz centralnych o pomoc (w tym o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej na części lub całym obszarze województwa).
Elementami w zarządzaniu kryzysowym z jednej strony są podmioty ratownicze, takie jak
straż pożarna, medyczne zespoły wyjazdowe, służby utrzymania porządku publicznego – policja oraz
straż miejska, z drugiej to władze administracji publicznej – wójtowie, starości, wojewodowie,
minister i premier. Siły zbrojne są także bardzo ważne w zarządzaniu kryzysowym, prywatni
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.
Kluczowy dla systemu zarządzania kryzysowego jest pionowy i poziomy przepływ informacji
między poszczególnymi elementami systemu. Informacje o podjętych działaniach kryzysowych muszą
być niezwłocznie przekazywane innym organom. W takich sytuacjach pomoc może być udzielana
szybciej i sprawniej.
Zarządzanie kryzysowe przebiega w czterech fazach. W fazie zapobiegania należy podjąć
działania, które zredukują i eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także
ograniczą skutki sytuacji kryzysowej. W fazie przygotowania należy podjąć takie działania, które będą
dotyczyć sposobu reagowania na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej, oraz takie, które będą
powiększać siłę i środki niezbędne do efektywnego reagowania. W fazie reagowania chodzi
o działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, hamowaniu rozwoju występowania
zagrożenia oraz ograniczaniu straty i zniszczenia. W fazie odbudowy należy odbudować zasoby służb
ratowniczych, odtworzyć infrastrukturę telekomunikacyjną, elektroniczną, paliwową, transportową
i dostarczyć wody.
Najważniejszym elementem systemu zarządzania kryzysowego jest Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy. Zorganizowany jest na trzech płaszczyznach: powiatowym, wojewódzkim
i krajowym. Na szczeblu powiatowym przyjmowane są wszystkie zgłoszenia o zdarzeniach
wymagających działania służb ratowniczych związane z obszarem powiatu. W przypadku, gdy siły
i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu są niewystarczające, uruchamiany jest
wyższy poziom - poziom wojewódzki. Podstawowe siły i środki na tym obszarze to wojewódzki
odwód operacyjny z grupami specjalnymi oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.
Poziom krajowy odgrywa rolę koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza
województwa. Istotne miejsce w tym systemie zajmują służby ratownicze, które w zależności
od zaistniałej sytuacji podejmują stosowne działania. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na
celu bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, obejmuje ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń mających na celu zniszczenia.
Projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakłada także powołanie Centrów Zarządzania
Kryzysowego, do których należy m.in. planowanie cywilne, monitorowanie potencjalnych zagrożeń,
przygotowanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zapewnienie obiegu informacji między
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krajowymi, zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego, realizowanie zadań
z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Działania wszystkich służb i instytucji uczestniczących w reagowaniu na występujące
zdarzenie kryzysowe na obszarze województwa koordynują: wojewoda, starosta i wójtowie – przy
pomocy zespołu reagowania kryzysowego. Na szczeblu centralnym występuje rządowy Zespół
Koordynacji Kryzysowej. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie istniejących klęsk żywiołowych,
realizowanie procedur i programów reagowania w czasie klęski żywiołowej, opracowanie
i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego. Zespół Koordynacji Kryzysowej realizuje
te zadania do momentu wprowadzenia stanu wojennego i uruchomienia systemu kierowania obroną
państwa.
Cele i zadania systemu zarządzania kryzysowego
Jednym z głównych celów systemu zarządzania kryzysowego jest poprawa stanu
bezpieczeństwa ludności i środowiska w obliczu narastających zagrożeń związanych z klęskami
żywiołowymi, katastrofami technicznymi, awariami, pożarami oraz innymi stanami zagrożenia życia,
zdrowia, mienia i środowiska.
Inne cele tego systemu to:
 identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ocena ich skutków, opracowanie procedur działania,
 stworzenie zasad współpracy władz samorządowych, które skutecznie usprawnią budowę systemu
zarządzania kryzysowego,
 zapewnienie sprawnego przepływu informacji między organami władzy rządowej i samorządowej
oraz służbami ratowniczymi,
 zapewnienie możliwości kierowania i koordynacji działań przez Centra Zarządzania Kryzysowego
w sytuacjach wystąpienia zagrożenia,
 zapewnienie kompatybilności wyposażenia technicznego i standaryzacji stosowanych procedur
w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
 stworzenie kompleksowego systemu monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania.
Celem nadrzędnym jest zapewnienie wysokiego poziomu monitorowania poziomu
bezpieczeństwa obszarów przygranicznych. Jego osiągnięcie może przede wszystkim przyczynić się
do zagwarantowania skutecznego i szybkiego monitorowania zagrożeń oraz zorganizowania
sprawnego systemu reagowania na powstałe zagrożenia.
Do zadań systemu zarządzania kryzysowego należy:
 monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
 opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
 planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji
publicznej,
 przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
Wnioski
Zarządzanie kryzysowe staje się bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu wszystkich
organizacji w dzisiejszym świecie. O zarządzaniu kryzysowym mówi się w firmach, wojsku, obronie
cywilnej w relacjach międzyludzkich oraz w wielu innych dziedzinach. Jest ono ważne, gdyż sprawne
zarządzanie pozwala zapobiegać wystąpieniu kryzysu lub minimalizować jego skutki. Ważne jest
również, aby prawidłowo definiować kryzys i jego aspekty, pozwala to bowiem sprawnie
go rozpoznawać i planować ewentualne jego zarządzanie tak, aby było jak najbardziej efektywne.
Znajomość symptomów kryzysu pozwala go prawidłowo identyfikować, a tym samym szybko
reagować, co w praktyce przyczynia się do minimalizowania strat. Zagadnienie to jest obszerne,
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bowiem dotyczy tak wielu płaszczyzn, iż niemożliwym jest wypracowanie jednolitych, uniwersalnych
definicji. Każda sytuacja kryzysowa posiada wiele najrozmaitszych cech i posiada swój unikalny
charakter, lecz również istnieją elementy wspólne.
Ponadto cechą specyficzną kryzysu jest to, że nie występuje on permanentnie. Póki nie istnieje
zagrożenie lub nie zdajemy sobie z niego sprawy, żyjemy w poczuciu względnego bezpieczeństwa,
nie przejmując się tym, co nastąpi. Sytuacja ulega zmianie, gdy kryzys następuje i przychodzi nam
zmierzyć się z jego skutkami. W przeszłości bardzo często zdarzało się nam bagatelizować ten
problem, co prowadziło zawsze do fatalnych skutków, których można by było uniknąć
lub przynajmniej zminimalizować poprzez odpowiednie przygotowanie. Ważne jest zatem,
aby w świadomości społecznej cały czas wyrabiać i podtrzymywać przekonanie o ważności
umiejętnego zarządzania kryzysowego. Wiedza ta okazuje się przydatna nawet w naszym codziennym
życiu, a nie tylko w obliczu katastrof lub zagrożeń wojną. Pozwala łagodzić konflikty występujące
w pracy lub też w naszych codziennych relacjach międzyludzkich.
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WAŻNIEJSZE KWESTIE
WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie
Warto nadmienić, że w odniesieniu do relacji Unii Europejskiej (UE) z państwami
europejskimi i bezpośrednimi sąsiadami można wyróżnić wiele zagadnień. Kluczowe z nich to:
 relacje z państwami kandydującymi do EU jak Chorwacja, Czarnogóra, Islandia,
Serbia, Turcja i Macedonia;
 proces stabilizacji i stowarzyszenia - Bośnia i Hercegowina oraz Albania;
 EFTA / EOG - Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein;
 Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie - Mołdowa, Azerbejdżan,
Armenia, Ukraina, Gruzja, Białoruś;
 Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego – Izrael, Maroko, Tunezja, Algieria
 Wymiar Północny;
 Polityka arktyczna Unii Europejskiej.
W niniejszym artykule podniesione zostaną zagadnienia związane z Europejską Polityką
Sąsiedztwa (EPS), w szczególności Partnerstwo Wschodnie i Partnerstwo dla Śródziemnomorza
oraz zagadnieniach misji i operacji UE, które są przejawem prowadzenia WPBiO - innej części
WPZiB, ale mogą być związane z krajami Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Abstract
It is worth mentioning that, with regard to the relations of the European Union (EU),
the European countries and their immediate neighbors can be divided into a number of issues.
The key ones are:
f. relationship with the EU candidate countries such as Croatia, Iceland, Montenegro,
Serbia, Turkey and Macedonia;
g. Stabilisation and Association Process - Bosnia and Herzegovina and Albania;
h. EFTA / EEA countries - Switzerland, Norway, Liechtenstein;
i. The European Neighbourhood Policy, the Eastern Partnership - Moldova, Azerbaijan,
Armenia, Ukraine, Georgia, Belarus;
j. The Union for the Mediterranean - Israel, Morocco, Tunisia, Algeria
k. The Northern Dimension;
l. EU Arctic policy.
The article raised issues related to the European Neighbourhood Policy (ENP), in particular
the Eastern Partnership and the Partnership for the Mediterranean and the issues of EU missions and
operations that are indicative of conducting CSDP - another part of the CFSP, but may be associated
with the countries of the European Neighbourhood Policy.
POLITYKA SĄSIEDZTWA - KRAJE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
I PARTNERSTWA DLA ŚRÓDZIEMNOMORZA
Przed 2004 r., kiedy nastąpiło rozszerzenie, Unia Europejska nie widziała szczególnej
potrzeby ujednolicania swojej polityki odnośnie krajów sąsiadujących. Kluczowe kontakty
z państwami bezpośrednio sąsiadującymi wyznaczały w tamtym okresie ramy toczących się negocjacji
w sprawie ich członkostwa w UE. Relacje te regulowane były treścią różnego typu umów: z krajami
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post-radzieckimi były to układy o partnerstwie i współpracy (PCA), z państwami południowego
basenu morza śródziemnego – układy stowarzyszeniowe, z krajami zachodnich Bałkanów
– porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu. Kraje te korzystały z pomocy unijnej, której format
i rozmiary różniły się w zależności od ich przynależności do określonej grupy: w przypadku
kandydatów do członkostwa był to np. program PHARE, dla państw objętych PCA program TACIS,
a dla członków Partnerstwa Śródziemnomorskiego, czyli wchodzących w skład tzw. Procesu
Barcelońskiego – program MEDA.1
Europejską Politykę Sąsiedztwa (EPS) zainaugurowano w 2004 r. Jest ona polityką UE
skierowaną do państw sąsiadujących, które obecnie nie są objętych bliską perspektywą członkostwa.
Jej podstawę prawną znajdziemy w art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia rozwija szczególne
stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego
sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami
opartymi na współpracy.
Na chwilę obecną EPS obejmuje relacje Unii Europejskiej z piętnastoma państwami
sąsiedzkimi oraz z Autonomią Palestyńską. Umowy stowarzyszeniowe z południowymi partnerami
oraz porozumienia o partnerstwie i współpracy ze wschodnimi sąsiadami, zastępowane obecnie
również umowami o stowarzyszeniu to polityczna podstawa relacji z tymi państwami. Kluczowym
elementem EPS są Plany Działań, których implementacja jest wspierana przez UE także poprzez
dofinansowanie z budżetu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W Europejskiej
Polityce Sąsiedztwa nie bierz udziału Rosja, której stosunki z UE są oparte na realizacji programu
czterech przestrzeni. Od początku jej istnienia w ramach EPS powstały liczne inicjatywy regionalne,
do których należy: Unia dla Śródziemnomorza, powołana w 2008 r., jako kontynuacja Procesu
Barcelońskiego, która jest wielostronną inicjatywą, obejmującą państwa UE, sąsiedztwa
południowego oraz Turcję, Mauretanię i śródziemnomorskie państwa Bałkanów; a także Partnerstwo
Wschodnie - wschodni wymiar EPS utworzone w 2009 r. Dodatkowo w 2011 roku powołano do życia
Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu skierowane do sąsiadów południowych EU.
EPS jest finansowana w głównej mierze ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (ENPI), uzgodnionego na perspektywę siedmioletnią 2007-13. W szczególności budżet
ENPI w tych latach wynosi 11,18 mld €. Co istotne, między 2007 a 2010 rokiem około 70% środków
finansowych kierowano na Południe, a tylko 30% przeznaczano na działanie we wschodnim wymiarze
EPS. NA szczęście po uwzględnieniu dodatkowych środków finansowych na rzecz Partnerstwa
Wschodniego, powyższa nierównowaga finansowa pomiędzy wschodnim i południowym wymiarem
uległa zmniejszeniu. Odpowiednio, w latach 2011-13, około 63% środków finansowych w ramach
programów krajowych i regionalnych ENPI przeznacza się na południowy wymiar, zaś 37% na
wschodni.
Warto nadmienić, że w lipcu 2010 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej rozpoczęto przegląd
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, który miał na celu dostosowanie jej do zmian zachodzących w Unii
Europejskiej oraz w państwach leżących w jej sąsiedztwie. Nowa strategia EPS zaakceptowana
w 2011 roku była odpowiedzią UE na zmiany zachodzące w obszarze jej najbliższego sąsiedztwa.
W szczególności była to reakcja na dynamiczną zmianę sytuacji w południowym regionie Morza
Śródziemnego, ale również na terenie Europy Wschodniej oraz rosnące oczekiwania ze strony krajów
partnerskich w doniesieniu do wsparcia ich w procesie transformacji demokratycznej i reform.
Strategia EPS w szczególny sposób tratuje promowanie procesów transformacji politycznej
ku zwiększeniu demokratyzacji i oparta jest o zasady zróżnicowania i warunkowości pomocy - zasada
more-for-more.
Jako odpowiedź na wydarzenia Arabskiej Wiosny, Rada na wniosek Wysokiej Przedstawiciel
UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa C. Ashton powołała Specjalnego Przedstawiciela EU
(EUSR) ds. regionu południowego Śródziemnomorza. Na to stanowisko mianowano hiszpańskiego
dyplomatę B. Leóna. W jego kompetencjach leży wzmocnienie politycznej roli UE w odniesieniu
do regionu poprzez m.in.:
 utrzymywanie bliskich relacji ze stronami zaangażowanymi w proces transformacji

1

P. Świeżak, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy, Bezpieczeństwo
Narodowe I-II 2007 /3-4, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2007 s. 133.
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demokratycznej;
promowanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i partnerami oraz dbanie
o spójność i koordynację działań UE i państw członkowskich w regionie.
Pod koniec 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Wieloletnich Ram
Finansowych UE na lata 2014-2020, gdzie zaproponowano zwiększenie o 50 % środków na
Europejską Politykę Sąsiedztwa. Ideą jest przekazywanie ich przy pomocy nowego Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). Co do zasady, Polska dąży do umocnienia pozycji Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa w wymiarze politycznym, gospodarczym i finansowym oraz podejmuje starania
o zachowanie równowagi pomiędzy jej wschodnim i południowym aspektem, dostrzegając ich
odmienne aspiracje i potrzeby. Szczególnie istotny jest rozwoju kontaktów politycznych, zbliżanie
gospodarcze, włączając ograniczanie barier handlowych, a także stopniowe wdrażania norm
i standardów UE oraz wprowadzenie przez obie strony ułatwień mobilności, w tym stopniowego
ograniczania lub znoszenia obowiązku wizowego.
Warto też hasłowo omówić sposób funkcjonowania EPS. Pierwszym krokiem jest wspólne
(UE i kraj sąsiedzki) uzgodnienie celów reform w takich dziedzinach jak: kooperacja w sprawach
politycznych i bezpieczeństwa, sprawy ekonomiczne oraz handlowe, ochrona środowiska, integracja
transportu i sieci energetycznych, kooperacja naukowa i kulturalna. W celu osiągnięcia powyższych
celów ze strony UE kraj sąsiedztwa otrzymuje pomoc finansową oraz techniczną.
Można powiedzieć, że wiele instrumentów i metod stosowanych przy implementacji polityki
sąsiedztwa podobna jest do instrumentów wspieraniu okresów przejściowych, np.:
I etap - Komisja przygotowuje raport odnośnie danego kraju, gdzie prezentuje ocenę sytuacji
ekonomicznej i politycznej, instytucji i sektorów oraz określa ramy czasowe, co do możliwości
pogłębienia wzajemnych stosunków. Następnie Rada Unii Europejskiej, na podstawie takiego raportu,
podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
II etap - przygotowanie Planu Działania dla danego kraju. Treść dokumentu jest przedmiotem
szczegółowych negocjacji i dostosowuje się ją do potrzeb, możliwości oraz interesów obu stron.
W szczególności jest to plan wdrożenia reform politycznych oraz ekonomicznych na przestrzeni
od 3 do 5 lat, w poniższych dziedzinach:
 dialogu politycznego i reform;
 współpracy ekonomicznej, socjalnej oraz rozwoju;
 stosunków handlowych oraz reform regulacji rynku;
 współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
 polityki sektorowej: transport, energia, społeczeństwo informacyjne, środowisko,
badania i rozwój;
 polityki społecznej: kontakty międzyludzkie, społeczeństwo cywilne, edukacja,
zdrowie publiczne.
III etap – regularny monitoring procesu wprowadzania w życie reform - Komisja Europejska
przedstawia oficjalny raport na temat postępu prac.
Sukces przy wdrażaniu uzgodnionych reform jest gwarantem głębszej integracji z programami
i sieciami UE oraz zapewnia zwiększenie pomoc i dostępu do rynku (zasada more-for-more).


Partnerstwo Wschodnie
Partnerstwo Wschodnie ma kluczowe znaczenie, jednocześnie jest ono powodem zwiększenia
liczby kwestii spornych z Rosją. Już inauguracja programu Partnerstwa Wschodniego spotkała się
z wyjątkowo chłodnym przyjęciem ze strony Federacji Rosyjskiej. Doskonale oddaje stanowisko Rosji
w tej sprawie wypowiedź byłego prezydenta D. Miedwiediewa 22 maja 2009 podczas szczytu UE Rosja w Chabarowsku, który stwierdził: Każde partnerstwo jest lepsze od konfliktu, jednak martwi
nas, że ze strony niektórych państw podejmowane są próby wykorzystania tej struktury jako
partnerstwa przeciwko Rosji.2
Partnerstwo Wschodnie ma na celu zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią,
Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Głównym jego inicjatorem jest Polska, wspierana przez Szwecję.
2

Konferencja prasowa w Chabarowsku, 22 maja 2009 roku.
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Rezultatem realizacji poszczególnych faz projektu ma być wprowadzenie z życie preferencji
handlowych, ułatwień wizowych i programów pomocowych. Zgodnie z intencją Polski
w długofalowej perspektywie ma ono przygotować objęte nim państwa do akcesji do EU. Inicjatywa
spotkała się z poparciem przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz przywódców pozostałych
państw Unii w czasie czerwcowego szczytu Rady Europejskiej w 2008.3
Na początku grudnia 2008 r. projekt został przyjęty przez Komisję Europejską, która
jednocześnie zaproponowała połączenie go z m.in. utworzeniem strefy wolnego handlu, podpisaniem
układów o stowarzyszeniu, wprowadzeniu ułatwień wizowych dla obywateli państw uczestniczących
w Partnerstwie oraz zwiększeniem finansowania programu do 600 mln euro.4 W szczególności 250
mln pochodzić ma z instrumentu finansowego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ENPI a 350 mln to
środki dodatkowe. W marcu 2009 podczas szczytu w Brukseli zatwierdzono projekt Komisji
Europejskiej.5 Kolejno 7 maja 2009 w Pradze miało miejsce spotkanie na szczycie, gdzie wzięli udział
szefowie państw i rządów UE oraz objętych programem państw. Na nim oficjalnie zainicjowano
Partnerstwo Wschodnie.6
Planowano, że w maju 2011 w Budapeszcie, podczas węgierskiej prezydencji, odbędzie się
kolejny szczyt Partnerstwa Wschodniego. Jednakże, z powodu innych ważnych wydarzeń jak szczyt
grupy G8 i spotkania z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania OECD, przełożono go na jesień –
okres Prezydencji Polskiej. Miał on miejsce 29-30 września w Warszawie. W deklaracji, której treść
przyjęto na szczycie, państwa Unii Europejskiej kolejny raz podkreśliły swoją całkowitą dezaprobatę
dla obecnej polityki władz białoruskich: Szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele UE i jej
państw członkowskich wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją praw
człowieka, demokracji i rządów prawa na Białorusi, ubolewają nad dalszym pogorszeniem wolności
mediów na Białorusi i wzywają do natychmiastowego uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów
politycznych, zaprzestania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz rozpoczęcie
dialogu politycznego z opozycją.7
Warto nadmienić, że 3 maja 2011 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie EuroNestu zgromadzenia przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw PW.8
Warto również odnieść się do dwóch wymiarów Partnerstwa Wschodniego – wymiaru
dwustronnego i wielostronnego. Wymiar dwustronny to relacje Unii Europejskiej z poszczególnymi
krajami partnerskimi. Prowadzone są w jego wymiarze działania mające na celu zawarcie umów
stowarzyszeniowych, ustanowienie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu
oraz wprowadzenie reżimu bezwizowego. W chwili obecnej wszystkie kraje partnerskie,
z wyłączeniem Białorusi, są na różnych etapach negocjowania umów stowarzyszeniowych
(ang. Association Agreements). W szczególności Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Mołdawia prowadzą
jeszcze negocjacje, podczas gdy Ukraina zakończyła je w grudniu 2011 r., jak i negocjacje odnośnie
ustanowieni pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. Warto wyjaśnić, że negocjacje
porozumienia ws. strefy wolnego handlu w przypadku Gruzji i Mołdawii rozpoczęto w grudniu 2011
r., zaś Armenii w lutym 2012 r.
W formacie Partnerstwa Wschodniego podejmowane są też działania mające na celu
wprowadzenie stopniowej liberalizacji reżimu wizowego, finalnie prowadzące do całkowitego
zniesienia wiz. Wejście w życie ruchu bezwizowego jest uzależnione od wypełnienia przez państwa
partnerskie wymogów tzw. dobrze zarządzanej i bezpiecznej mobilności obywateli. Osiągniecie
powyższego jest możliwe przy efektywnym wdrażaniu umów o ułatwieniach wizowych i readmisji
oraz kolejno dwufazowego Planu Działania w sprawie liberalizacji wizowej. W tym procesie
największe zaawansowane możemy zaobserwować w przypadku Ukrainy i Mołdawii, które wdrażają
Plany Działań. W przypadku Armenii i Azerbejdżanu na początku 2012 r. rozpoczęto negocjacje

3 Sukces polskiej dyplomacji: Unia przyjęła projekt Wschodniego Partnerstwa. gazeta.pl, 20.06.2008 r.
4 KE będzie zacieśniała współpracę ze Wschodnim Partnerstwem. rp.pl, 03.12.2008 r.
5 A. Słojewska: Unia daje miliony dla Wschodu. rp.pl, 30.09. 2009 r.
6 Szczyt z inicjatywy Polski. rp.pl, 07.05.2009 r.
7 Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie zakończony, http://pl2011.eu/content/szczyt-partnerstwawschodniego-w-warszawie-zakonczony-0, 30.09.2011 r.
8 D. Będkowska: Zgromadzenie Euronestu - uroczyste otwarcie, UniaEuropejska.org, 04.05.2011r.
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umów o ułatwieniach wizowych i readmisji, przy czym negocjacje umowy o ułatwieniach wizowych
między UE a Armenią zakończyły się w grudniu 2012 r.
W praktyce bardzo dużym wsparciem dla państw partnerskich w realizacji m. in. powyższych
celów oraz reform są Kompleksowe Programy Rozwoju Instytucjonalnego (CIB). Pierwszy z nich
uruchomiono dla Gruzji w 2012 r., po spełnieniu przez ten kraj wszystkich wymogów. Planowane jest
otwarcie takiego programu dla Mołdawii, a następnie kolejnych krajów partnerskich, z wyjątkiem
Białorusi, która uczestniczy tylko w dwustronnym wymiarze PW. Na powyższe programy do roku
2013 przeznaczono 173 mln euro. Chęć włączenia się do pomocy w ich realizacji zadeklarowały
państwa członkowskie UE jak Polska.
Współpraca wielostronna rozwijana jest w ramach stałych struktur - platform tematycznych:

I -ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności;

II - ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE;

III - ds. bezpieczeństwa energetycznego oraz

IV - ds. kontaktów międzyludzkich.
Za treścią wcześniej wspominanej Deklaracji Praskiej, cyklicznie dwa razy w roku organizuje
się spotkania poszczególnych platform. W ich trakcie wyżsi urzędnicy ministerstw zaangażowanych
w reformy w poszczególnych obszarach odbywają rozmowy. Ideą funkcjonowania platform jest
planowanie, uzgadnianie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie rozwoju
współpracy wielostronnej. Każda z platform ma swoje priorytety i program działania, ponadto
na bieżąco przeprowadza ocenę postępów ich realizacji.
W prace platformy tematyczne są wspierane przez panele eksperckie, koncentrujące się na
wybranych zagadnieniach. Dokonują one przeglądu i analizy sytuacji w poszczególnych krajach
partnerskich pod kątem opracowywanych problemów oraz wypracowują rekomendacje działań
i propozycje projektów. Warto zaakcentować, że dodatkową formą współpracy wielostronnej
są szkolenia, seminaria i warsztaty powiązane z aktualnymi działaniami platform tematycznych
i paneli eksperckich.
W obrębie działań wielostronnych, wdrażane są także inicjatywy flagowe. Realizacja
projektów w ich ramach służy wspieraniu państw partnerskich przy wypełnianiu przez nie celów
dwustronnych Partnerstwa Wschodniego, przeprowadzaniu reform, a także dostosowywaniu
do unijnych norm i standardów. W bieżącym okresie implementuje się takie inicjatywy:

Program Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM);

Inicjatywa wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości (SME Facility);

Inicjatywa dot. ochrony cywilnej i zapobiegania katastrofom (PPRD);

Inicjatywa dot. programu wymiany informacji dot. ochrony środowiska Environmental Governance;

Inicjatywa dot. regionalnych rynków energetycznych i efektywności energetycznej.
Całkowity budżet powyższych inicjatyw na lata 2010-2013 wynosi ponad 150 mln euro.9
Partnerstwo dla Śródziemnomorza
Początków Partnerstwa dla Śródziemnomorza należy szukać w procesie barcelońskim, który
jest platformą współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 12 państw basenu Morza
Śródziemnego. W szczególności są to Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Autonomia
Palestyńska, Liban, Jordania, Syria, Turcja. Jej utworzenie zainicjowano w Barcelonie w 1995 roku.
Współpraca ma miejsce w trzech dziedzinach:

kwestie polityczne i bezpieczeństwo;

gospodarkę i finanse;

partnerstwo społeczne, kulturalne i humanitarne.
W listopadzie 1995 w ramach tzw. procesu barcelońskiego rozpoczęto budowę strefy pokoju
i stabilizacji. Realizatorami projektu jest Wspólnota Europejska oraz 12 państw Magrebu.
9 Wymiar Wielostronny, Partnerstwo Wschodnie, Strona MSZ,
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europa/partnerstwo_wschodnie/wymiar_wielostronn
y/, 01.02.2013 r.
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Ponadto w obrębie Wspólnej Polityki Handlowej proces barceloński miał na celu stworzenie od 2010
roku strefy wolnego handlu poprzez zawarcie umów stowarzyszeniowych z państwami
śródziemnomorskimi.
Warto również w tym aspekcie wspomnieć o inicjatywie początkowo uznawanej
za konkurencyjną do Partnerstwa Śródziemnomorza a w końcu połączonej z nim. Chodzi o Unię na
rzecz Regionu Morza Śródziemnego (ang. Union for the Mediterranean, fr. Union pour la
Méditerranée). Obecnie jest to wspólnota państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Morza
Śródziemnego nie będących członkami UE. Została ona oficjalnie powołana w czasie konferencji
w Paryżu w dniach 13-14 lipca 2008. Jej siedziba znajduje się w Barcelonie.10
Z pierwszą propozycją jej utworzenia mieliśmy do czynienia podczas kampanii
przedwyborczej N. Sarkozy'ego. Po wygranych wyborach we Francji rozpoczęto prace nad
przygotowaniem konkretnej propozycji planów. We Francji w lipcu 2008 ówczesny francuski
prezydent N. Sarkozy zorganizował szczyt wszystkich śródziemnomorskich państw.11 Prezydent
Francji był zdania, że uważał uczestnictwo Turcji w Unii dla Śródziemnomorza będzie doskonałą
alternatywą dla jej członkostwa w UE, któremu się sprzeciwiał. Akcentował też, że organizacja może
stanowić forum dla prowadzenia dialogu między Izraelem i jego sąsiadami.
W pierwszej fazie niektóre państwa Unii Europejskiej, a szczególnie Niemcy, były
sceptycznie nastawione do projektu. Zarzucono mu dublowanie zadań Partnerstwa
Śródziemnomorskiego. Jednakże na początku 2008 roku francuski minister ds. europejskich J.-P.
Jouyet, oświadczył że nowa wspólnota ma być uzupełnieniem i wzbogaceniem istniejących struktur
współpracy a nazwa Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego jest bardziej odpowiednia niż Unia
Śródziemnomorska.
Zgodnie z treścią pierwotnego projektu N. Sarkozy'ego członkami Unii miały być tylko
państwa UE leżące nad Morzem Śródziemnym. Spowodowało to szczególny sprzeciw Niemiec.
W marcu 2008 na spotkaniu prezydenta N. Sarkozy'ego z kanclerz A. Merkel przedyskutowano ten
projekt. W rezultacie przeprowadzono jego rewizję i włączenie do Unii na rzecz Regionu Morza
Śródziemnego wszystkich członków UE. W nowej treści znajduje się również deklaracja poparcia
dla nowej wspólnoty na istniejącym procesie barcelońskim. Oficjalnie projekt nowej Unii
zatwierdzono w Brukseli na posiedzeniu Rady UE w dniach 12-13 marca 2008 r. Warto nadmienić,
że jedynym państwem śródziemnomorskim, które nie przystąpiło do Unii na rzecz Regionu Morza
Śródziemnego jest Libia. Jej ówczesny przywódca M. Kadafi określił ją mianem nowego
europejskiego projektu kolonialnego.
Zgodnie z projektem, Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, ma być wzmocnioną
formą istniejącego w UE od 1995 roku tzw. procesu barcelońskiego. Współpraca ma objąć realizację
konkretnych projektów, jak poprawa transportu morskiego, walka z zanieczyszczaniem morza
i pożarami, współpraca uniwersytecka, a także kwestie polityczne i bezpieczeństwa, gospodarkę
oraz sprawy społeczne, kulturalne i humanitarne. Zgodnie z planem poprawy czystości wód
przewidziano budowę przynajmniej 45 oczyszczalni ścieków w państwach Maghrebu.
Docelowo oczyszczalni powinno powstać około 300. Podobnie ambitny plan dotyczy budowy
autostrady od Półwyspu Synajskiego do Casablanki. Francuzi, którzy są głównymi organizatorami
Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, starają się o pozyskanie prywatnych inwestorów
do sfinansowania projektów komunikacyjnych. Nowa inicjatywa ma na celu pokazanie państwom
Bliskiego Wschodu, że zainicjowana przez EU współpraca w takim gronie jest nie tylko możliwa,
ale wręcz niezbędna. Powyższe ma mieć miejsce pomimo istnienia wielu sprzecznych interesów
i konfliktów.
MISJE UE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
Traktat o Unii Europejskiej wskazuje w art. 42, że Unia może realizować misje utrzymania
pokoju, zapobiegania konfliktom oraz z zakresu wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Katalog możliwych misji z w art. 43 TUE
10 Siedziba Unii dla Śródziemnomorza będzie w Barcelonie, http://www.euractiv.pl/politykazagraniczna/artykul/siedziba-unii-dla-rodziemnomorza-bdzie-w-barcelonie?newsletter=55, 01.02.2013 r.
11 France muddies waters with 'Mediterranean Union' idea, http://euobserver.com/foreign/25043, 01.02.2013 r.
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obejmuje: wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego
doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące
zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji
po zakończeniu konfliktów. Wszystkie powyższe misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem,
w tym poprzez wspieranie państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.
Mechanizm decyzyjny w ramach WPBiO bazuje na środkach krajowych i instrumentach
unijnych. Instrumenty unijne są tożsame w przypadku WPZiB i WPBiO12 i funkcjonują równolegle na
zasadzie zapożyczenia, co ma źródło w jednolitych ramach instytucjonalnych Unii. W sferze WPBiO
Rada Europejska jest podstawowym organem decyzyjnym, który określa strategiczne interesy Unii,
cele i kierunki WPBiO, co wynika z jej charakteru międzyrządowego. Ponadto formułuje ogólne
wytyczne związane z powyższym. Rada Europejska może także podjąć decyzję odnośnie stopniowego
włączania do WPZiB wspólnej polityki obronnej, co mogłoby doprowadzić do wspólnej obrony.13
Natomiast Rada, obradująca w formacie Rady ds. Zagranicznych, ma uprawnienia do określania celów
związanych z realizacją WPBiO, podejmowania decyzji w sprawie podjęcia misji, ich celu i zakresu,
podejmowania decyzji o powierzeniu wykonania misji grupie państw członkowskich oraz zmiany
celów, warunków i zakresu misji, a także podejmowania decyzji potwierdzającej udział państwa
w stałej współpracy strukturalnej lub zawieszającej ten udział.14
Warto nadmienić, że misje prowadzi się pod nadzorem wysokiego przedstawiciela Unii ds.
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, który w porozumieniu z Komitetem Politycznym
i Bezpieczeństwa oraz pod kierunkiem Rady odpowiada za koordynacje cywilnych i wojskowych
aspektów misji. Wysokiemu przedstawicielowi oraz państwom członkowskim przysługuje prawo
wnioskowania o odpowiednie decyzje Rady z zakresu WPBiO.15
Za J. Żmudą należy wymienić cztery rodzaje misji realizowanych w ramach europejskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony:

misje wojskowe,

misje policyjne,

misje doradcze i cywilno-wojskowego wsparcia oraz

misje doradcze w sprawach prawnych/monitorujące.16
W okresie do końca 2011 r. UE zrealizowała bądź nadal kontynuuje 17 misji o charakterze
cywilnym, 7 misji wojskowych oraz jedną mieszaną, cywilno-wojskową. Dynamiczny rozwój misji
cywilnych wiąże się z ustanowieniem w sierpniu 2007 r. Zespołu ds. Planowania i Prowadzenia
Operacji Cywilnych w Sekretariacie Generalnym Rady.17
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, Unia Europejska stara się aktywnie brać
udział w prowadzeniu polityki międzynarodowej także poprzez prowadzenie misji. Poniżej
przedstawiam listę wszystkich misji, jakie miały i mają miejsce:

EUAVSEC South Sudan

EUCAP Nestor

EUCAP SAHEL/Niger

EUBAM Moldova/Ukraine

EUBAM Rafah

EUFOR ALTHEA BiH

EUJUST LEX Irak (EU Integrated Rule of Law Mission)

EUMM Gruzja

12 W. M. Góralski, Rozwój i ewolucja systemu decyzyjnego Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,
w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Scholar,
Warszawa 2009, s. 79.
13 J. Kwiecień, Wspólnoty Europejskie jako aktor międzynarodowy, w: K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo
międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 206-207.
14 W. M. Góralski, op. cit., s. 79.
15 Ibidem, s. 79.
16 J. Żmuda, Rodzaje misji zagranicznych UE, http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=208, 12/10/2011.
17 M. Łuszczuk, Misja Unii Europejskiej wspierająca reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei
Bissau, w: B. Przybylska-Maszner, op. cit., s. 169.
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EUPOL Afghanistan

EUPOL COPPS

EUPOL RD CONGO

EULEX Kosovo

EUNAVFOR ATALANTA Somalia

EUSEC RD CONGO

EUTM Somalia

EUTM Mali18
Powyższe misje charakteryzowały się różnymi przedsięwzięciami, co obrazuje poniższa ich
charakterystyka.
EUAVSEC South Sudan (EU Aviation Security CSDP Mission)
Misja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na lotnisku w Dżubie – stolicy Sudanu
oraz efektywne podniesienie zdolności służb ochrony lotniska. Powyższe jest jednym z podstawowych
warunków dla właściwego rozwoju państwa, którego ustrój jest kształtowany na nowo. Misja ma ma
zadanie o charakterze doradczo-szkoleniowym. Uruchomiono ją na podstawie Decyzji Rady UE
z 18.06.2012 r. W jej ramach zadania realizuje około 40-50 osób. Mandat obowiązuje przez 12
miesięcy od osiągnięcia przez EUAVSEC pełnej gotowości operacyjnej. Polska nie jest zaangażowana
w misję.
EUCAP Nestor (EU Capacity Building Mission in the Horn of Africa)
Jest to misja cywilna z elementami wojskowymi. Jej podstawa prawną jest decyzja Rady UE
z 16 lipca 2012 r. Ma ona za cel wsparcie budowy zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego
oraz wymiaru sprawiedliwości państw Rogu Afryki – Dżibuti, Kenii, Somali, Seszeli i ewentualnie
Tanzanii, w wypadku jej wystąpienia o pomoc. Ma ona mandat dwuletni. Misja jest częścią
kompleksowych działań antypirackich Unii, gdyż uzupełnia działania misji morskiej EUNAVFOR
ATALANTA, misji szkoleniowej EUTM Somalia oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach innych
instrumentów UE jak udzielanie pomocy humanitarne i rozwojowej. Działania w jej ramach realizuje
się w bliskiej koordynacji z innymi podmiotami międzynarodowymi – organizacjami
międzynarodowymi i państwami prowadzącymi działania w ramach współpracy bilateralnej. Polska
nie bierze udziału w misji.19
EUCAP SAHEL/Niger (EU Capacity Building Mission in SAHEL Niger)
Misję uruchomiono decyzją Rady UE z26.06.2012 r. Jej celem jest wzmocnienie sił
nigeryjskich odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w państwie oraz polepszenie
współpracy między żandarmerią, policją i gwardią narodową Nigru. Przewidziana jest też realizacja
działań na rzecz wzmocnienia współpracy regionalnej. Mandatu ma obowiązywać dwa lata.
Misja jest elementem realizacji Strategii UE dla Sahelu, przyjętej w marcu 2011 r. Działania
w ramach WPBiO ograniczono terytorialnie do Nigru, ze względu na uwarunkowania lokalne
powodujące, że uruchomienie podobnych przedsięwzięć na rzecz innych państw regionu Sahelu nie
było w momencie jej uruchamiania możliwe. W dalszej perspektywie przewidywano możliwość
rozszerzenia zaangażowania UE o tereny Mali i Mauretanii, co ma obecnie miejsce w Mali. Misja ma
liczyć ok 50 osób personelu międzynarodowego oraz około 30 lokalnego. Polska nie bierze udziału
w misji.20
EUBAM Moldova/Ukraine (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine)
Powołano ją na wspólną prośbę prezydentów Mołdowy i Ukrainy. W drodze podpisania
Memorandum of Understanding pomiędzy KE a rządami Ukrainy i Mołdowy została ona ustanowiona

18 Operacje i misje UE, Strona MSZ
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/operacje_ue/,
13.02.2013 r.
19 http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eucap-nestor?lang=en, 02.02.2013 r.
20 http://consilium.europa.eu/eeas/security-de, 02.02.2013 r.
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przez Komisję Europejską (KE). Misja nie jest prowadzona w ramach WPBiO. Swoją działalność
zainaugurowała w listopadzie 2005 r. Przedłużano ją trzykrotnie - w 2007, 2009 i 2011 r. Aktualny
mandat wygasa 30 listopada 2015 r. Misja ma charakter techniczno-doradczy, nie ma natomiast
uprawnień o charakterze wykonawczym. Kwatera główna misji jest w Odessie.
Zadania misji obejmują:

współpracę z Republiką Mołdowy i Ukrainą, w zakresie harmonizacji procedur i standardów
zarządzania granicami z obowiązującymi w UE;

pomocy w zwiększaniu zdolności operacyjnych ukraińskich i mołdawskich służb celnych
i straży granicznych, rozwoju zdolności analizy ryzyka oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej.
Personel misji to ok. 100 pracowników międzynarodowych i ok. 120 ekspertów miejscowych.
Spośród państw UE najliczniejszy jest kontyngent polski – 16 osób (eksperci Służby Celnej
oraz Straży Granicznej). Warte podkreślenia jest, że funkcję zastępcy szefa misji pełni Polak.21
EUBAM Rafah (EU Border Assistance Mission at Rafah Crossing Point in the Palestinian Territories)
Rozpoczęła swoją aktywność 25 listopada 2005 r. na prośbę Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
W Swoich kompetencjach ma nadzorowanie pracy funkcjonariuszy palestyńskich na przejściu
granicznym w Rafah między Egiptem a Strefą Gazy. Jest to przedsięwzięcie obserwacyjne,
bez funkcji wykonawczych. Realizacja działań w terenie jest zawieszona z powodu trudnej sytuacji
politycznej. Jakkolwiek misja utrzymuje gotowość operacyjną. Jej obecny mandat obowiązuje
do czerwca 2013 r. Polska nie bierze udziału w misji.22
EUFOR ALTHEA BiH(EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina)
Jest to największa operacja wojskową UE. Rozpoczęła się 2 grudnia 2004 r., kiedy UE
przejęła odpowiedzialność za wojskową misję w Bośni i Hercegowinie od sił NATO (operacja SFOR).
EUFOR kooperuje z dowództwem NATO w Sarajewie w oparciu o mechanizm Berlin Plus.
W zakresie jego zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie, realizacja
porozumienia pokojowego z Dayton (1995 r.), kończącego wojnę w tym państwie oraz, o ile będzie
taka potrzeba, udzielenie wsparcia siłom KFOR. W kwietniu 2007 r. Rada podjęła decyzją
o zredukowaniu sił EUFOR z 7000 do ok. 2200 osób. Kolejno, w 2010 r. po pokojowym przebiegu
wyborów powszechnych, zmniejszono liczebność sił EUFOR do poziomu 1500 żołnierzy.
Aktualnie siły operacji liczą ponad 1000 osób. Polska jest aktywnie zaangażowana w operację.
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP liczebność polskiego wkładu do operacji wynosi do 50
żołnierzy.23
EUJUST LEX Iraq (EU Integrated Rule of Law Mission in Iraq)
Początek aktywności misji to 1 lipca 2005 r. Rozpoczęła się ona po uwzględnieniu
zaproszenia od rządu irackiego. Warto wspomnieć, że to pierwsza zintegrowana misja UE w zakresie
systemu sprawiedliwości. Jej celem jest szkolenie przedstawicieli irackiego systemu sprawiedliwości
oraz służb porządkowych w zakresie wewnętrznej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości policji, sądownictwa i więziennictwa w Iraku. Jej mandat obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.
Zadania w są realizowane przez ponad 60 osób z państw członkowskich UE oraz Norwegii.
W ramach misji Polska zrealizowała w latach 2006 – 2007 dwa kursy szkoleniowe, dwa staże
zawodowe w 2008 r. i jeden staż zawodowy w 2009 r. dla irackiej służby więziennej zapewniając
szkolenie łącznie dla 48 osób. Obecnie Polska nie realizuje działań w ramach misji.24
EUMM Gruzja (EU Monitoring Mission in Georgia)
Uruchomienie misji nastąpiło w wyniku konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w sierpniu 2008 r.
W UE 15 września 2008 r. podjęto decyzję o zaangażowaniu operacyjnym w Gruzji. Celem miało być

21
22
23
24

http://www.eubam.org/, 02.02.2013 r.
http://www.eubam-rafah.eu/, 02.02.2013 r.
http://www.euforbih.org/, 01.02.2013 r.
http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eujust-lex?lang=en, 01.02.2013 r.
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wsparcie wysiłków prowadzących do osiągnięcia trwałego i pokojowego rozwiązania sporu między
Rosją i Gruzją. W szczególności chodziło o monitoring przestrzegania sześciopunktowego
porozumienia między obydwoma krajami, podpisanego 12 sierpnia 2008 r. i realizacji porozumienia
implementacyjnego z 8 września 2008 r. Główne cele misji to zapewnienie stabilizacji, normalizacja
stosunków i budowa zaufania między stronami konfliktu. Wstępnie, mandat misji przewidywano
na rok. Przedłużano go jednak wielokrotnie. Mandat przewiduje:

wyłącznie obserwacyjny charakter obecności;

zaangażowanie na całym terytorium Gruzji (w tym Abchazji i Osetii Pd.);

komplementarność wysiłków misji z ONZ i OBWE (ze względu na sprzeciw Rosji obie misje
zakończyły swą działalność w czerwcu 2009 r.);

ścisłą koordynację działań misji z innymi instrumentami UE.
Kwatera Główna misji jest w Tbilisi. Misja liczy obecnie ok. 300 osób, z czego 215 stanowią
obserwatorzy. Polska jest aktywnie zaangażowana w misję. Skierowała do udziału w niej 25 osób
m.in. ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw zagranicznych, policjantów
oraz osoby zatrudnione na kontrakcie w ramach misji. Warto zaakcentować, że szefem misji jest Polak
– gen. Andrzej Tyszkiewicz. 25
EUPOL Afghanistan (European Union Police Mission in Afghanistan)
Misję ustanowiono w ramach ESDP w czerwcu 2007 r. Zgodnie ze swoim mandatem bierze
ona współudział w tworzeniu odpowiednich warunków dla sformowania Narodowej Policji
Afganistanu (ANP) wypełniającej rolę zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zadania misji
skupiają się na monitorowaniu, doradztwie i szkoleniu ANP. W maju 2010 r. przedłużono mandat
misji do 31 maja 2013 r. W misji biorą udział 23 kraje UE i 4 państwa trzecie: Kanada, Chorwacja,
Nowa Zelandia i Norwegia. Zadania realizowane są w jej ramach przez ok. 350 osób personelu
międzynarodowego oraz ok. 200 lokalnego. EUPOL działa w Kabulu (HQ) oraz w 12 prowincjach.
Dysponuje rocznym budżetem w wysokości 60 mln EUR. Siły polskie są zaangażowana w EUPOL –
jest to 3 policjantów i jedna osoba zatrudniona na kontrakcie. Na mocy uchwały Rady Ministrów
nr 220/2007 powołany został Polski Kontyngent Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej
Republice Afganistanu. 26
EUPOL COPPS (EU Police Mission in the Palestinian Territories)
Działa ona od 1 stycznia 2006 r. Głównym zadaniem misji jest doradzanie palestyńskiej
policji, pomoc we wdrożeniu programu rozwojowego dotyczącego reformy palestyńskiej policji,
wzmacnianie rządów prawa oraz koordynacja pomocy udzielanej przez państwa UE. Ostatni raz
mandat przedłużono do 30 czerwca 2013 r.
Misja EUPOL COPPS koncentruje się na prowadzeniu programów pomocy dla policji
palestyńskiej oraz koordynacji programy realizowanych przez państwa członkowskie UE. Tematyka
szkoleń prowadzonych przez EUPOL COPPS oraz specjalizacja ekspertów z państw członkowskich
UE została dobrana zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony palestyńskiej. Polska nie jest uczestnikiem
misji.27
EUPOL RD CONGO (European Union Mission for the Democratic Republic of Congo)
Misję w Demokratycznej Republice Konga (DRK) utworzono 1 lipca 2007 r. Przejęła ona
zadania wcześniejszej misji EUPOL Kinszasa. W ramach przeglądu strategicznego misji w lipcu 2012
r. podjęto decyzję o jej przedłużeniu na kolejne dwa lata - do końca 2014 r.. Zaznaczono jednak,
że w tym okresie musi zostać opracowana strategia wyjścia misji i przekazania zadań do realizacji
podmiotom kongijskim lub działającym w ramach wsparcia UE w innej formie np. projektów
rozwojowych KE, działań delegatury UE.
Celem misji jest udzieleni wsparcia władzom kongijskim przy przeprowadzaniu reform
systemu bezpieczeństwa w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości. Kwatera główna misji znajduje

25 http://www.eumm.eu/, 01.02.2013 r.
26 http://www.eupol-afg.eu/, 01.02.2013 r.
27 http://www.eupolcopps.eu/, 01.02.2013 r.
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się w Kinszasie. W misji udział bierze 40 osób z 8 krajów UE. Polska nie deleguje ekspertów
do udziału w misji, ale jeden Polak jest zatrudniony na kontrakcie.28
EULEX Kosovo (EU Rule of Law Mission in Kosovo)
EULEX Kosovo jest z kolej największą misją cywilną UE. Decyzję o jej uruchomieniu
podjęto 4 lutego 2008 r. Początkowo mandat przewidziano na 28 miesięcy, jednak już kilkakrotnie
do przedłużano i obecnie obowiązuje do 14 czerwca 2014 r.
Misja ma za zadanie:

wspieranie i umacnianie władz oraz administracji Kosowa,

rozwój niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, policji i służb celnych, wolnych
od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami.
W jej skład wchodzi komponent policyjny, wymiaru sprawiedliwości, administracyjny
oraz celny. Misja ma głównie charakter techniczny - doradczy, mentorski i monitorujący, jakkolwiek
posiada także ograniczony mandat wykonawczy.
Polska jest aktywnie zaangażowana w misję. Do realizacji zadań wysłano, jako FPU (Formed
Police Unit), ponad 100 osobową Specjalną Jednostkę Polskiej Policji a także ekspertów z Policji,
Służby Celnej i Straży Granicznej. W ramach misji zatrudniono ok. 20 obywateli polskich
na kontrakcie.29
EUNAVFOR ATALANTA Somalia (European Union Naval Force ATALANTA)
ATALANTA to pierwsza wojskowa operacja morska UE. Osiągnęła ona gotowość operacyjną
13 grudnia 2008 r. Na początku planowano, aby trwała przez okres 12 miesięcy, jednak już
kilkakrotnie ją przedłużono. Obszar operacji rozciąga się od Morza Czerwonego po Seszele. Do zadań
należą:

eskorta okrętów Światowego Programu Żywnościowego z pomocą humanitarną dla ludności
Somalii,

zapobieganie atakom pirackim na morzu oraz

w miarę posiadanych możliwości ochrona statków handlowych przepływających przez Zatokę
Adeńską.
Kwatera dowództwa operacyjnego znajduje się w Northwood w Wielkiej Brytanii. Kwatera
sił ulokowana jest na okręcie dowódcy sił i jest zmieniana co 5 miesięcy, ze stałą bazą w Dżibuti.
Oprócz sił UE, w działania antypirackie u wybrzeży Somalii zaangażowane są także jednostki
międzynarodowej koalicji CTF 151 (Combined Task Force), siły NATO (operacja Ocean Shield)
oraz państwa prowadzących działania indywidualnie. Polska nie wysłała jednostek w rejon operacji,
ale oddelegowała dwóch oficerów Wojska Polskiego do dowództwa operacji w Northwood.30
EUSEC RD CONGO (EU Mission to Provide Advice and Assistance for Security Sector Reform
in the Democratic Republic of the Congo)
Misję utworzono w 2005 r. Początkowo jej mandat obowiązywać miał do 30 września 2012 r.
ale w ramach strategicznego przeglądu misji zdecydowano o jej przedłużeniu na kolejne dwa lata
- do końca 2014 r. Zaznaczono jednak, że w tym okresie konieczne jest opracowanie strategii wyjścia
i przekazania zadań do realizacji podmiotom kongijskim lub w ramach wsparcia UE w innej formie
(np. projektów rozwojowych KE, działań delegatury UE). Zadania w ramach misji EUSEC
są realizowane przez około 50 osób stacjonujących w Kinszasie, Gomie, Bukavu i Lubumbashi.
Budżet misji na lata 2011-2012 to 13.67 mln euro. Kwatera główna misji znajduje się w Kinszasie.
Celem misji jest wspieranie władz kongijskich w budowaniu aparatu obronnego zdolnego
do zagwarantowania bezpieczeństwa obywatelom. Jednocześnie gwarantowane jest poszanowanie
standardów demokratycznych, praw człowieka a także rządów prawa i zasad dobrego rządzenia.
W związku z powyższym, we wrześniu 2009 r. utworzono nowe stanowiska w ramach misji, w tym
stanowisko doradcy cywilno-wojskowego. Jego celem ma być wspieranie dążeń do poprawy relacji
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między armią a społeczeństwem. Eksperci unijni pomagają również w przygotowaniach do utworzenia
przyszłych sił szybkiego reagowania oraz wspierają działania EUSR ds. Regionu Wielkich Jezior
w zakresie implementacji porozumienia pokojowego z Goma. Polska nie bierze udziału w misji.31
EUTM Somalia (EU Training Mission in Somalia)
Jest to misja szkoleniowa dla somalijskich sił bezpieczeństwa. Stanowi ona element
kompleksowego podejścia unijnego do ograniczenia skali piractwa morskiego w regionie Rogu Afryki
oraz poprawienia bezpieczeństwa w Somalii. Misję uruchomiono 7 kwietnia 2010 r. W jej
kompetencjach leży wsparcie procesu szkoleń dla sił bezpieczeństwa rządu Somalii (Transitional
Federal Government - TFG), organizowanych przez Ugandę w ramach misji AMISOM. W realizacji
swoich działań pracownicy misji koncentrują się na szkoleniu oficerów, którzy następnie mają szkolić
szeregowych żołnierzy somalijskich. W ramach misji planuje się przeszkolenie ok. 2000 rekrutów.
Przy realizacji misji Unia Europejska ściśle współpracuje z TFG, USA, ONZ (UNPOS, UNSOA)
i siłami AMISOM. W szczególności, misja AMISOM monitoruje rozlokowanie i wykorzystanie
przeszkolonych oddziałów, natomiast USA finansuje żołd dla wyszkolonych oddziałów. Polska nie
bierze udziału w misji.32
EUTM Mali (EU training mission in Mali)
Rada UE do Spraw Zagranicznych 17.01.2013 r. podjęła decyzję o ustanowieniu misji
szkoleniowo-doradczej EUTM Mali. Jej mandat obejmuje przeszkolenie czterech batalionów
malijskich sił zbrojnych oraz prowadzenie działań doradczych przy przeprowadzaniu reformy systemu
zarządzania armią narodową. Między innymi chodzi o:

pomoc w usprawnieniu funkcjonowania łańcucha dowodzenia;

wsparcie w stworzeniu efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji
i szkolenia, systemu wypłat wynagrodzeń oraz systemu planowania obronnego.
Zgodnie z koncepcją funkcjonowania misji i wykazem wymaganych sił, jej personel ma liczyć
ok. 500 osób w tym około 200 trenerów i doradców, 80 osób w dowództwie, 60 personelu wsparcia
medycznego i 160 osób siły ochrony) Szkolenia będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym
w Koulikoro. Koszt misji przewidziano na poziomie 12,3 mln euro a wstępny okres jej trwania na 15
m-cy. Polska zgłosiła następujący udział w misji – do 20 żołnierzy.33
Można powiedzieć, że w dalszym ciągu NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa UE. Spełnia
ono, jako sojusz wojskowy funkcje odstraszające. Z kolei misje utrzymania pokoju, między innymi
unijne mają korzystny wpływ na przebieg i zakończenie kryzysów międzynarodowych.
Warto zaznaczyć, że misje mające na celu utrzymanie pokoju, dają krajom o małym bądź średnim
potencjale wojskowym możliwość wywierania wpływu na sytuację międzynarodową.34
KONKLUZJE
Przedstawiona analiza wybranych zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa oraz podrzędnej jej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony wskazuje na to,
że wysiłki UE ulegają zwiększeniu. Jej działania w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz przy
prowadzeniu misji przynoszą wymierne skutki. Chociaż nie brakuje również słów krytyki.
Odnosząc się do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa za jej główne zalety można uznać:
 zapewnienie jednolitych ram działania w stosunkach z sąsiadami;
 wzajemną odpowiedzialność strony unijnej oraz zaangażowanych państw w odniesieniu
do wyznaczania celów i ich realizacji;
 implementację konkretnych reform w państwach objętych polityką sąsiedztwa, co ma
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miejsce dzięki zapisom Planów Działań;
 racjonalizację wykorzystania unijnych funduszy pomocowych.
Warto jednak pamiętać, że chociaż pozytywna ocena EPS ze strony Komisji Europejskiej jest
uzasadniona, to jednak bardziej dogłębna analiza Europejskiej Polityki Sąsiedztwa nie do końca
potwierdza tezę o jej skuteczności. Niechlubnym przykładem jest casus Ukrainy, który budzi
uzasadnione wątpliwości, co do tego, czy unijna EPS zdała swój egzamin.
Można powiedzieć, że główną wadą EPS jest nieracjonalnie dobrany zasięg geograficzny,
włączenie w jeden schemat krajów o diametralnie różnych oczekiwaniach w stosunku do UE i jej
polityki oraz za bardzo jednolity system motywacji dla państw-uczestników. Powyższe
niedociągnięcia nie są niełatwe do skorygowania. Pomijając nawet swego rodzaju ignorancję UE
w stosunku do aspiracji członkowskich Ukrainy czy Gruzji, już sam zbyt szeroki zasięg geograficzny
stanowi bardzo istotny problem funkcjonalny EPS. Niestety nie możliwe jest prowadzenie spójnej
polityki wobec tak zróżnicowanej grupy państw, jak kraje bliskowschodnie, państwa Maghrebu,
Zakaukazia i takich jak Ukraina, Białoruś oraz Mołdowa. Różnorodność problemów, jakie mają
powyższe państwa, inny poziom rozwoju, wyznawanych wartości w każdym z nich, a przede
wszystkim odmienne aspiracje i cele wyznaczone przez nie w relacjach z UE. Reakcją UE na taki stan
rzeczy jest podkreślanie kluczowej roli planów działań dostosowanych do potrzeb (ang. tailor-made).
Niektórzy autorzy jak P. Swieżak sądzą, że „Skoro jednak obecnie Plan Działań trzeba konstruować
indywidualnie, za każdym razem uwzględniając lokalną specyfikę, to wręcz narzuca się wniosek,
że cały koncept EPS jest sztuczny, że jest stworzonym w zaciszach gabinetów mirażem
nieprzystającym do rzeczywistości. Innymi słowy – powstaje sprawa przydatności EPS jako narzędzia
użytecznego w polityce zagranicznej, jako teorii, która jest w jaskrawy sposób niedostosowana
do realiów. Do czego jest bowiem potrzebna EPS, jeśli wszystko i tak opiera się w ostatecznym
rezultacie na bilateralnych umowach? Jaka jest wartość dodana EPS do istniejących uregulowań
stosunków Unii z sąsiadami? Na te pytania UE nie udzieliła dotychczas przekonujących
odpowiedzi”.35
Problemem jest też fakt, że poszczególne kraje członkowskie UE są w niejednakowym stopniu
zaangażowane w EPS. Odpowiednio, Polska jest zainteresowana przede wszystkim stosunkami
z sąsiadami wschodnimi, a Hiszpania – kontaktami z państwami Afryki Północnej. Na chwilę obecną
nie wydaje się możliwe, aby Unia Europejska zaprezentowała rozwiązanie tego spowodowanego
historycznymi uwarunkowaniami problemu. Co się z tym wiąże – taki stan rzeczy bardzo
niekorzystnie oddziałuje na samą ideę EPS, prowadząc do sytuacji, w której polityka sąsiedztwa
wobec konkretnego regionu może stać się zakładnikiem sporów i rywalizacji nawet merytorycznie
z nią niezwiązanych między odmiennie określającymi swoje priorytety państwami członkowskimi.36
Z interesem Polski zgodne byłoby przewartościowanie EPS polegające na wyraźnym
oddzieleniu państw-uczestników, którym można w przyszłości zaoferować perspektywę członkostwa
w UE – jak Ukraina, Mołdowa i Gruzja od krajów pozaeuropejskich, których kooperacja z UE
powinna opierać się o inne wytyczne. W przypadku tych pierwszych nie bez znaczenia jest fakt,
że graniczą z Rosją a ich przyłączenie do Unii wpłynęłoby zdecydowanie korzystnie na sytuację
geopolityczną Polski. Podstawowym problemem pozostaje jednak cały czas kwestia motywacji
państw zaangażowanych w EPS podczas realizacji wymuszanych przez UE reform.
Ich przeprowadzenie okazuje się bardzo trudne i kosztowne w perspektywie krótkoterminowej.
UE zakłada, że proces przemian powinien stanowić cel sam w sobie dla państw objętych EPS.
Ze względu na wysoki koszt reform, nie jest to jednak takie proste zadanie.
Dodatkowo kłopot jest w tym, że w UE sporą popularnością cieszy się idea utworzenia
de facto strefy buforowej z państw sąsiednich, która częściowo zabezpieczałby i odgradzała UE
od problemów globalnych. Unia chce państwa wchodzące w skład tej strefy zbliżyć do siebie, włączyć
do obszaru swojego oddziaływania, jednocześnie zachowując dystans. Tymczasem prowadzenie
polityki zamkniętych drzwi nie przyniesie w dłuższej perspektywie korzyści ani UE, ani państwom
sąsiedzkim. W przypadku stosunku UE do krajów Europy wschodniej nie można pominąć znaczenia
35
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rozbieżnego pojmowania jej znaczenia na arenie globalnej. W szczególności, państwa Europy
Zachodniej definiujące swoje interesy inaczej niż Polska postrzegają Europę Wschodnią, jako obszar,
na którym swoje uprawnione interesy ma Federacja Rosyjska. To implikuje ich zdaniem fakt, że Unia
Europejska powinna odgrywać tylko ograniczoną rolę w tym regionie. Konieczne jest podjęcie
aktywności mającej na celu zmianę powyższego stanu rzeczy.
Przechodząc do kwestii WPBiO, dokonanie właściwej oceny misji realizowanych przez Unię
Europejską jest trudne ze względu na brak narzędzi dla ich kompleksowej ewaluacji. Powyższe
wynika to z szybkiego zwiększania się liczby i rodzajów misji, ich różnego charakteru, a także
zróżnicowania geograficznego. Warto dodać, że częsta krytyka niewystarczających rozmiarów danej
misji w stosunku do potrzeb jest zdecydowanym argumentem na rzecz dalszego intensywnego
rozwoju w tej mierze. Natomiast celowość misji i jej skuteczność należy oceniać biorąc pod uwagę
dwa aspekty:
 skutki krótkoterminowe - realizacja doraźnych celów danej operacji, np. zakończenie
konfliktu, pomoc humanitarna dla danej grupy ludności, przeprowadzenie szkoleń
eksperckich czy zapobieżenie aktom przemocy oraz
 skutki długoterminowe – realizacja takich zadań jak demokratyzacja kraju
czy stabilizacja rejonu konfliktu.
W przeciwieństwie do tych drugich, pierwsze z nich dość łatwo ocenić i przewidzieć.
K. Oksamytna proponuje ocenę misji według trzech kryteriów:
 politycznego - w jakim stopniu przyczyniła się ona do realizacji celów strategicznych
UE;
 operacyjnego - poziom sprawności przeprowadzenia operacji oraz
 symbolicznego – odpowiedź na pytanie czy misja spowodowała zwiększenie
postrzegania Unii Europejskiego, jako istotnego aktora międzynarodowego systemu
bezpieczeństwa.37
Stosując powyższe kryteria, można stwierdzić, że aspektem misji, gdzie jest największe pole
do usprawnień, jest aspekt operacyjny. Bardzo dużo misji krytykowanych jest za niedociągnięcia
organizacyjne, logistyczne i sprzętowe, zbyt długi czas ich przygotowania czy problemy
w komunikacji z miejscową ludnością lub przedstawicielami innych organizacji. Biorąc pod uwagę
polityczny punktu widzenia, możemy ocenić misje bardziej pozytywnie. Przede wszystkim
ich realizacja wpisuje się w cele europejskiej strategii bezpieczeństwa:
 stabilizacja niespokojnych rejonów w sąsiedztwie UE oraz budowa pierścienia dobrze
zarządzanych krajów w sąsiedztwie UE - Bałkany, Kaukaz i Naddniestrze;38
 zarządzanie kryzysowe w rejonach destabilizujących;
 równowaga geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w Iraku i Afganistanie oraz
 współpraca z innymi organizacjami globalnymi i regionalnymi - ONZ, NATO,
OBWE, Unia Afrykańska, ASEAN i współtworzenie efektywnego multilateralizmu.
Rozwój misji jest ograniczany również postawami politycznymi i możliwościami państw
członkowskich. Niektóre z nich, jak np. Czechy, preferują NATO, przeznaczając większe kontyngenty
na potrzeby Sojuszu, i tylko w symboliczny sposób biorą udział w misjach WPBiO. Inne, np. Cypr
i Malta, nie mają wystarczającego potencjału militarnego.39
Warto podkreślić kluczowy fakt, że Katalog misji petersberskich, gdzie znajdowały się
wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa
i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymania pokoju oraz misje zbrojne służące
zapobieganiu kryzysowemu po wejściu w życie traktatu z Lizbony został uzupełniony o misje
przywracania pokoju i stabilizacji po zakończeniu konfliktów.40 Również w tym przypadku to Rada
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określa cel i zakres misji oraz ogólne warunki ich przeprowadzenia, zaś wysoki przedstawiciel
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odpowiada za koordynację cywilnych
i wojskowych aspektów ich przeprowadzenia.41
Umocnienie pozycji wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, które nastąpiło na mocy traktatu z Lizbony, a przede wszystkim z fakt, że jest on też
wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej umożliwia udzielenie wsparcia lub wręcz obsługiwania
w całości przez delegatury KE w państwach trzecich także misji petersberskich. Gdyby stało się to
rzeczywistością, byłby to kolejny krok na drodze zbliżania aspektów międzyrządowego
i wspólnotowego w Unii Europejskiej w dziedzinie polityki obronności.42
Zgodnie z poglądami B. Przybylskiej-Maszner, finansowanie operacji wojskowych
z budżetów poszczególnych państw jest sprzeczne z ideą integracji europejskiej i ambicjami UE,
jako ważnego aktora w systemie bezpieczeństwa światowego.43
Niestety stan faktyczny jest taki jak twierdzi F. Arteaga: praktyczną konsekwencją
obowiązującego systemu finansowania misji wojskowych jest to, że zamiast działać w duchu
wspólnoty, Unia Europejska działa w tych przypadkach jak koalicja chętnych, w dodatku taka,
w której uczestnicy i środki, którymi dysponują, definiują zakres misji.44
Misje wojskowe wymagają znacząco większych nakładów finansowych w porównaniu
do misji cywilnych. Powyższe może tłumaczyć, czemu część państw członkowskich opiera się rewizji
mechanizmu Athena. Jakkolwiek, zmiana sposobu finansowania unijnych misji wojskowych poprzez
rozszerzenie katalogu kosztów wspólnych - finansowanych z mechanizmu Athena - wydaje się nie
do uniknięcia. Powyższe musiałoby być związane ze zmniejszeniem bezpośredniego, indywidualnego
zaangażowania państw członkowskich biorących udział w operacji. Mogłoby to przekonać państwa
członkowskie przeciwne zwiększeniu zakresu kosztów wspólnych. Z takim rozwiązaniem de facto
wiązałoby się uwspólnotowienie działań w obszarze operacji wojskowych i podkreśliłoby
to dodatkowo solidarność UE w odpowiedzi na dynamiczną sytuację globalną. Konieczne byłoby
polityczne uzasadnienie tego kroku w postaci powiązania go ze wspólnymi celami państw
członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa światowego. Jak wcześniej wspominałem, obecnie
stosowany mechanizm, obok nadmiernego obciążania krajów biorących udział w danej operacji,
pomniejsza też znaczenie UE rozumianej, jako całość zachęcając do podkreślania roli pojedynczych
państw członkowskich.45 Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być uwzględnienie wydatków
na misje wojskowe w budżecie ogólnym WPZiB, tak jak to ma miejsce w przypadku misji
cywilnych.46
Analizując w sposób porównawczy możliwości finansowania i zmianę liczby misji cywilnych
i wojskowych Unii Europejskiej wyraźnie widać, że cywilne operacje mające finansowanie z budżetu
UE rozwijają się szybciej. Można założyć, że powyższe ma częściowo przyczynę w sposobie
finansowania. Idąc dalej można również przyjąć, że pokrywanie kosztów operacji wojskowych
z budżetu unijnego byłoby kluczowym impulsem do ich rozwoju. Powyższe posunięcie wiązałoby się
jednak z wprowadzeniem zmian traktatowych i poddaniem procesu finansowania operacji
wojskowych procedurze związanej z uchwalaniem budżetu, co znacznie wydłużyłoby proces alokacji
środków w razie potrzeby. Dodatkowym problemem są potencjalne kontrowersje związane
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Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej, Warszawa 2009, s. 302; Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 329 (2).
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45
J. Pietras, Przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Spójność celów, polityk i finansów Unii, Centrum
Strategii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 32.
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z pokrywaniem kosztów działań wojskowych z budżetu wspólnotowego z uwagi na kwestie
suwerenności państw członkowskich.
Warto nadmienić, że kluczowym elementem działalności Unii, jak również i wyzwaniem
dla niej, które w najbliższych latach będzie zyskiwać na znaczeniu, jest zbudowanie polityki bazującej
na powiązaniach bezpieczeństwa z rozwojem krajów i regionów.47 Z powyższej przyczyny,
szczególny nacisk należy położyć na po-konfliktową stabilizację i odbudowę. Taki charakter miały m.
in. misje UE w Gwinei-Bissau i w DR Kongo nastawione na reformę sektora bezpieczeństwa
i rozbrojenie oraz demobilizację i reintegrację. Podobnie było w wypadku misja EUJUST-LEX
w Iraku, wspierającej odbudowę praworządności i procesu politycznego.48
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NATO I JEGO PRZYSZŁOŚĆ
PO SZCZYCIE W CHICAGO (2012)
Streszczenie
Prezentowany artykuł przedstawia przyszłość NATO po szczycie w Chicago (2012)
rozpatrywaną w kontekście międzynarodowego zarządzania kryzysowego, przy uwzględnieniu
dynamicznych zmian, jakie zachodzą w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.
Sojusz Północnoatlantycki chcąc być nadal podstawowym gwarantem bezpieczeństwa
transatlantyckiego oraz ważnym podmiotem społeczności międzynarodowej w obszarze zarządzania
kryzysowego, musi dokonać szeregu gruntownych zmian, które dotyczą w szczególności europejskich
państw członkowskich NATO. W celu osiągnięcia powyższego celu koniecznym jest osiągnięcie
przez europejskich sojuszników pożądanych zdolności, które pozwolą im wspólnie ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki na skuteczne włączenie się w proces międzynarodowego zarządzania
kryzysowego, przy wykorzystaniu zarówno instrumentów politycznych, ekonomicznych,
jak i wojskowych. Jednak bez odpowiedzi nadal pozostaje pytanie: Czy europejskie państwa
członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego pomimo wielu rozbieżności chcą, a jeśli tak,
czy są w stanie (wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi), włączyć się aktywnie w proces
międzynarodowego zarządzania kryzysowego czy też ograniczyć swoje działania do kontynentu
europejskiego?
Abstract
This article presents the future of the NATO after the summit in Chicago (2012) in the context
of international crisis management, taking into account the dynamic changes taking place in the
international security environment. NATO still wanting to be the primary guarantor of transatlantic
security and an important player in the international community's crisis management and has made
a number of fundamental changes which affect in particular the European NATO countries. In order to
achieve this objective it is necessary to achieve the desired capabilities of the European allies to allow
them, jointly with the United States, to be effectively involved in international crisis management
process, using political, economic, and military instruments. However, the unanswered question
remains: Are the European Member States of NATO despite the many differences able (with the United
States), to engage actively in the process of international crisis management or should they restrict
their activities to the European continent?
***
W dniach 20 i 21maja 2012 roku przywódcy 28 państw członkowskich NATO spotkali się na
szczycie w Chicago. Było to zarówno pierwsze spotkanie szefów państw i rządów od listopada 2010
roku (Lizbona), jak i pierwsze na amerykańskiej ziemi od 1999 roku (Waszyngton).
W przeciwieństwie do poprzednich – od szczytu w Chicago nie oczekiwano przyjęcia nowej koncepcji
strategicznej czy też podjęcia przełomowych decyzji. W centrum uwagi znalazły się problemy
dotyczące: przyszłości Afganistanu, inteligentnej obrony (ang. smart defense)1, partnerstwa,

1

Inteligentna obrona (ang. smart defense) – w dobie polityki oszczędności państw członkowskich Sojuszu
Północnoatlantyckiego pojęcie to oznacza nowy sposób myślenia o nowoczesnych zdolnościach obronnych
NATO. Pojęcie to odnosi się do określonych form współpracy w zakresie rozwoju, zdobywania
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taktycznej broni nuklearnej oraz zagadnienia związane z tarczą antyrakietową. Ponadto, debata
została w dużym stopniu zdominowana przez politykę oszczędności państw członkowskich Sojuszu2.
Obecnie NATO znajduje się w gruntownie zmienionym i nowym środowisku bezpieczeństwa,
charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności, które jest determinowane przez takie czynniki,
jak: proliferacja BMR, ambicje międzynarodowych grup terrorystycznych, destrukcyjne rywalizacje
regionalne o charakterze etnicznym i religijnym, uzależnienie od szczególnie wrażliwych i narażonych
na ataki systemów informacyjnych, walka o zasoby surowców naturalnych, zmiany demograficzne
zaostrzające globalne problemy (ubóstwo, głód, nielegalne migracje i pandemie), konsekwencje zmian
klimatycznych i inne degradacje środowiska naturalnego. Dodatkowo, trendy te znacznie zwiększył
postępujący proces globalizacji, powodując wzrost stopnia nieprzewidywalności, który jest bardzo
zróżnicowany w poszczególnych regionach świata.
Mając na uwadze powyższe czynniki, dla interesów strategicznych Sojuszu najważniejszego
znaczenia nabrały regiony: Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku oraz części Afryki.
Powyższe czynniki spowodowały, że działania NATO nie ograniczają się już wyłącznie do obszaru
traktatowego, ponieważ Sojusz jest aktywny zarówno out of area (Bałkany), jak i out of continent
(Afganistan) – podejmując się w coraz większym stopniu wyzwań w skali globalnej. Niestety, także
ostatni szczyt po raz kolejny ukazał szereg rozbieżności i brak wspólnego oraz spójnego stanowiska
dotyczącego przyszłości Sojuszu. Podobnie jak w przeszłości, tak i obecnie - po jednej stronie
znalazły się państwa opowiadające się za tradycyjną formą „sojuszu obronnego”, po drugiej zaś
- te, które poszukują odpowiedzi na globalne wyzwania.
Podczas szczytu w oparciu o koncepcję strategiczną przyjętą w 2010 roku (Lizbona) zostały
podkreślone trzy zasadnicze zadania Sojuszu: obrona kolektywna, zarządzanie kryzysowe
oraz bezpieczeństwo kooperacyjne. Pomimo iż nadal głównym zadaniem Sojuszu pozostaje
zobowiązanie do obrony kolektywnej - to, jak zostało podkreślone w podpisanej po szczycie deklaracji
szefów państw i rządów, główne wysiłki NATO zostaną skoncentrowane na działaniach poza jego
obszarem traktatowym, a mianowicie w Afganistanie, Kosowie i Libii oraz na zwalczaniu piratów
u wybrzeży Somalii3.
Z powyższego wynika, że NATO z jednej strony chce utrzymać i odnowić zdolności
dla potrzeb obrony kolektywnej (art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego), z drugiej zaś – być odpowiednio
przygotowane i zdolne do prowadzenia działań w ramach międzynarodowego zarządzania
kryzysowego. Niestety, w czasach napiętych i stale ograniczanych budżetów obronnych
poszczególnych państw członkowskich z całą pewnością będzie to prowadziło do licznych konfliktów
i sporów, a także sprawiało szereg trudności w procesie planowania rozwoju sił zbrojnych.
Afganistan
Afganistan od wielu lat był i nadal jest najważniejszym tematem, który jest przedmiotem
wielu debat prowadzonych w gremiach Sojuszu4. Z przeprowadzonych analiz wynika, że strategia dla

i utrzymywania zdolności wojskowych niezbędnych do podjęcia przez Sojusz realizacji zadań, które zostały
zawarte w nowej koncepcji strategicznej z Lizbony.
2
Zdaniem niektórych państw duże oszczędności mógłby dać powrót do realizacji tradycyjnych zadań
związanych z obroną kolektywną. Z kolei inni są zdania, że ze względu na globalne wyzwania priorytet mają
misje prowadzone w skali światowej.
3
Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012.
4
Niektórzy amerykańscy obserwatorzy zaangażowanie NATO w Afganistanie wiążą z uruchomieniem art. 5
Traktatu Waszyngtońskiego (obrona kolektywna) po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
Powyższa interpretacja jest wysoce problematyczna, ponieważ nie zostało to zaakceptowane przez Stany
Zjednoczone Ameryki - z obawy na zbyt dużą ingerencję NATO i zamieszanie w przebieg operacji.
Zmniejszało to obecność zaangażowanych sił, a także militarną odpowiedź na zagrożenia, ignorując tym
samym część cywilną i cywilno-wojskową. 20 grudnia 2001 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła
znacznie szerszy mandat do działania tzw. Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), które
powinny wspierać Tymczasowy Rząd Afganistanu w utrzymaniu bezpieczeństwa w Kabulu i sąsiednich
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Afganistanu, która została przyjęta i wdrożona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Baracka Obamę, od samego początku była przemyślana w sposób kompleksowy, obejmując swoim
zasięgiem nie tylko wymagane zdolności wojskowe, lecz także cywilne w ramach szeroko
rozumianego zarządzania kryzysowego. Oprócz działań „stricte bojowych”, tak samo ważne znaczenie
miało szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa, realizacja cywilnych projektów odbudowy
oraz włączenie w ten proces państw sąsiednich.
W związku z tym nie może budzić wątpliwości fakt, że uwaga prezydenta USA przez cały
czas była i jest skupiona na konsekwentnej realizacji przyjętej przez niego strategii dla Afganistanu
(wiedząc jednocześnie, że przyszłość NATO zależy od jego decyzji). Jednak ze względu na zbliżający
się szczyt w Chicago bardzo słusznym było nieuzależnianie przez niego przyszłości więzi
transatlantyckich od osiągnięcia przez NATO sukcesu w Afganistanie. To byłoby śmiertelnie
niebezpieczne wierzyć, że los Sojuszu miałby zostać zamknięty w Afganistanie5.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że do czasu szczytu w Chicago NATO i ISAF
realizowały w Afganistanie strategię walki z powstańcami w połączeniu z przedsięwzięciami
odbudowy. Z kolei, obecnie główny wysiłek zdaniem wielu specjalistów powinien zostać skupiony na
niedopuszczeniu do ponownego utworzenia baz dla Talibów i Al-Kaidy na terytorium Afganistanu6.
Należy mieć jednak przy tym na uwadze fakt, że destabilizujące siły zarówno Talibów, jak i Al-Kaidy
znajdują się przede wszystkim na terytorium Pakistanu, czyli tam, gdzie nie mogą działać siły NATO.
W związku z tym Afganistan nie jest na razie podstawową bazą dla działania Al-Kaidy. Oprócz
Pakistanu należy do nich Jemen, Somalia, prawdopodobnie Nigeria7, a także kilkanaście innych
alternatywnych dla organizacji terrorystycznych państw.
W opinii wielu ekspertów, pomimo wielu wysiłków podjętych przez społeczność
międzynarodową przyszłość Afganistanu jest nadal niepewna i trudna do przewidzenia. Dodatkowym
utrudnieniem jest fakt, że podczas szczytu w Chicago zostały podjęte konkretne decyzje dotyczące
planu wycofania NATO z Afganistanu, które wskazują, że już w połowie 2013 roku nastąpi
przekazanie dowodzenia afgańskim siłom bezpieczeństwa, a do końca 2014 roku zostaną wycofane
zgrupowania bojowe sił NATO8.
Wydatki i zdolności
Stany Zjednoczone Ameryki regularnie zarzucają swoim europejskim sojusznikom, że zbyt
mało środków finansowych przeznaczają na wydatki obronne. Wydaje się to w pełni uzasadnione,
jeśli spojrzymy na odsetek wydatków przeznaczonych na cele obronne, który w przypadku USA stale
oscyluje w granicach od 4 do 5% PKB. Natomiast w większości państw europejskich jest on poniżej
2% PKB. Dla porównania: w samym tylko 2012 roku Stany Zjednoczone na cele obronne wydają 700
mld dolarów, a Europejczycy zaledwie 180 mld dolarów - z czego wynika, że 75% budżetu NATO
pochodzi z Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z całą pewnością amerykańskie wydatki wojskowe
są tak wysokie, ponieważ ich siły zbrojne zaangażowane są w skali globalnej, co dla Europy w sensie
militarnym nie ma zastosowania.

regionach. W 2003 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerzyła mandat ISAF - „tak by afgańskie władze,
tak samo jak personel ONZ i inny międzynarodowy personel cywilny mógł uczestniczyć szczególnie
w przedsięwzięciach związanych z odbudową i działaniach humanitarnych, prowadząc je w bezpiecznym
środowisku…”.
5
Niektórzy wewnątrz NATO chcieli wykorzystać Afganistan dla jego ratowania przed rozwiązaniem.
6
W Stanach Zjednoczonych Ameryki rozgorzała debata, czy strategia walki z powstańcami ma w ogóle sens.
Dyrektor programu historii w West Point pułkownik Gian P. Gentile twierdzi, że wąski cel polityczny, jakim
jest niedopuszczenie do ponownego stworzenia baz AL-Kaidy w Afganistanie, powinien być realizowany
z maksymalnym zaangażowaniem sił i środków wojskowych.
7
Według sondażu przeprowadzonego w ramach Pew Global Attitudes Project - Nigeria była krajem,
gdzie znacznie wzrosło poparcie dla Osamy Bin Ladena (54%), The New York Times, September 26, 2009.
8
Pomimo iż Francja pod przewodnictwem prezydenta Hollanda wycofuje swoje jednostki bojowe już od 2012
roku, to deklaruje, że nadal chce pozostać częścią Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa
(ang. International Security Assistance Force).
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W tym konkretnym przypadku nie chodzi jednak wyłącznie o rywalizację Europejczyków
z Amerykanami przy budżecie obronnym, lecz przede wszystkim o posiadane zdolności.
Nie tak odległe działania w Libii w 2011 roku uświadomiły Europejczykom, że bez systemów
rozpoznania, precyzyjnej amunicji, zdolności do tankowania w powietrzu oraz dużej liczby zadań
lotniczych zrealizowanych przez siły Stanów Zjednoczonych Ameryki operacja nie mogłaby zostać
przeprowadzona. Według oficjalnych danych z Białego Domu bezpośrednie koszty militarne w Libii
wyniosły ponad miliard dolarów9. Natomiast całkowity wkład państw europejskich wyniósł 900 mln
dolarów. Wówczas to ostre słowa pod adresem Europejczyków skierował wcześniejszy Minister
Obrony USA Robert Gates, który powiedział, że Stany Zjednoczone Ameryki nie będą już brały
udziału w tak kosztownych operacjach i Europejczycy muszą posiadać zdolności do przejęcia
większej liczby zadań.
Także podczas szczytu NATO w Chicago prowadzona polityka oszczędności doprowadziła
pomiędzy państwami członkowskimi do wybuchu starego sporu pomiędzy tradycjonalistami,
a modernistami. Pierwszy obóz reprezentowany głównie przez państwa Europy Centralnej
i Wschodniej widzi szansę, że Sojusz ponownie ograniczy się do wypełniania swojej pierwotnej
funkcji, związanej z terytorialną i kolektywną obroną swoich państw członkowskich10. Z kolei
moderniści zauważają coraz bardziej globalną rolę, jaką powinno odgrywać NATO (nie mówiąc
jednak o globalnych zadaniach „żandarma świata”).
Partnerstwo i inteligentna obrona (ang. smart defense)
Partnerstwo w wymiarze globalnym nabiera dla NATO coraz większego znaczenia i pomimo
iż globalni partnerzy nie są związani zobowiązaniami wynikającymi z artykułu 5 Traktatu
Waszyngtońskiego, to mogą wnieść istotny i cenny wkład w zakresie przezwyciężania i pokonywania
problemów bezpieczeństwa w różnych regionach świata. Tego rodzaju współpraca opiera się głównie
na zasadzie dobrowolności, ponieważ państwa te nie są bezpośrednio włączone w łańcuch kierowania
i dowodzenia NATO.
Dla Sojuszu szczególne znaczenie ma współpraca z Australią, Nową Zelandią i Południową
Koreą, które są ważnymi partnerami w regionie Azji i Pacyfiku. Z kolei bardzo ważną rolę podczas
operacji w Libii (2011) odegrały Rosja, Indie, Chiny, Brazylia oraz Południowa Afryka11. Należy mieć
przy tym na uwadze fakt, że NATO nie jest już wyłącznie sojuszem obronnym, który funkcjonował
w okresie zimnej wojny. Dużo ważniejsze stały się globalne zadania, które rozciągają się pod
względem geograficznym od Bałkan poprzez Afrykę Północną do Afganistanu i wybrzeży Somalii.
Nie chodzi przy tym tylko o obronę terytoriów jego członków, lecz o ochronę ludności cywilnej
w Libii oraz morskich szlaków handlowych, a także powstrzymanie proliferacji BMR i pomoc
w przypadku katastrof, gdziekolwiek się one pojawią. Do tego NATO potrzebuje globalnych sieci.
W tym celu Sojusz stworzył instrument, jakim jest partnerstwo, które skupia europejskie państwa
neutralne, a także niezależne od Sojuszu Północnoatlantyckiego, takie jak: Australia, Japonia i Korea
Południowa12.
Jak na wstępie artykułu wspomniano, głównymi tematami szczytu NATO w Chicago oprócz
wycofania sił z Afganistanu były: określenie priorytetów, specjalizacja i koncentracja poprzez
inteligentną obronę oraz podział pracy przez łączenie i wymianę (ang. pooling and sharing).
Z przeprowadzonych analiz i ocen wynika, że powyższe przedsięwzięcia zostały zaproponowane
przede wszystkim z powodu polityki oszczędności rządów państw europejskich, ponieważ
w najbliższej przyszłości nie należy liczyć się ze zwiększeniem ich budżetów obronnych. Naturalnie
9

Wywołało to ostre protesty ze strony Republikanów, a także części Demokratów nawołujących do zakończenia
działania w Libii, które były popierane głównie przez Departament Stanu.
10
Stanowisko to popiera Kurt Volker, który był ambasadorem USA przy NATO za czasów prezydentury G. W.
Busha. Volker, Kurt, Beyond Afghanistan, a weakened NATO can still write its own future, The Christian
Science Monitor, May 21, 2012.
11
Zwłaszcza podczas międzynarodowych operacji możliwy i celowy jest regionalny i funkcjonalny rozdział
pracy.
12
Ważną bazą dla wszystkich biorących w nich udział państw jest szeroka legitymizacja działań przez ONZ.
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możliwe jest w ograniczonym stopniu osiąganie postępów w dziedzinie techniki oraz wspólne
prowadzenie ćwiczeń, transport, logistyka, a także zaopatrzenie medyczne. Jednak tego rodzaju
podział pracy najlepiej funkcjonuje nie w wymiarze multilateralnym, lecz bilateralnym,
czego przykładem jest współpraca francusko-brytyjska realizowana w oparciu o porozumienie
obronne, które zostało podpisane w 2010 roku13.
Po szczycie w Chicago NATO pozostaje nadal organizacją obrony zbiorowej14
- co szczególnie leży w interesie państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak rzeczywiste
wyzwania Sojuszu należy postrzegać w wymiarze globalnym, wyzwaniom tym nie jest w stanie
sprostać i właściwie je rozpoznać organizacja obrony zbiorowej. W związku z tym najbardziej
odpowiednim instrumentem jest partnerstwo w skali światowej, które oferuje NATO.
Odpowiednia i wymierna współpraca to bardzo elastyczny i skuteczny instrument, obejmujący swoim
zasięgiem europejskich członków włączonych w program partnerstwa dla pokoju (Austria, Szwecja,
Finlandia), a także pozaeuropejskich partnerów, takich jak: Australia, Nowa Zelandia, Japonia
oraz Korea Południowa. Ponadto, współpraca o różnym stopniu intensywności utrzymywana jest
z członkami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, a także z Rosją i Chinami. Korzystanie z zasobów
partnerów ma szczególne znaczenie dla NATO w czasach malejących budżetów obronnych. Wówczas
to inteligentna obrona oraz łączenie i wymiana (ang. pooling and sharing) może być uzupełniona
inteligentnym partnerstwem (ang. smart Partnership)15.
W opinii wielu ekspertów obecnie Europejczycy powinni mniej martwić się zainteresowaniem
Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku, lecz sami uczestniczyć w rozwiązywaniu
problemów globalnych16. Ich zdaniem, jeśli Europa nie będzie w stanie rozwinąć swojej wizji w skali
globalnej, to Amerykanie zdecydowanie ograniczą swoje zaangażowanie na kontynencie
europejskim17.
Broń nuklearna
Podczas szczytu NATO w Chicago szefowie państw i rządów zadeklarowali budowę
europejskiej tarczy antyrakietowej, która ma być skierowana przede wszystkim przeciw potencjalnym
uderzeniom rakiet nuklearnych z terytorium Iranu. Jednak poza samym lakonicznym stwierdzeniem,
że „na Iran” – brak logicznego uzasadnienia, jakiemu celowi ma ona służyć. Czy powinna się ona
ograniczać do zasięgu regionalnego, czy też zostać rozbudowana do poziomu strategicznego?
Dużo wątpliwości może budzić także fakt, że tak samo mało dyskutowano zarówno o trudnościach
i ograniczeniach technicznych, jak i potencjalnej reakcji ze strony Rosji. Samo retoryczne
stwierdzenie, że działania te nie są skierowane przeciwko Rosji wydaje się mało wystarczającym
argumentem pozwalającym rozwiać jej uzasadnione obawy.
Natomiast w odniesieniu do taktycznych głowic nuklearnych, które są jeszcze rozmieszczone
na kontynencie europejskim - NATO w niedalekiej przyszłości chce stworzyć warunki do ich dalszej
redukcji. Dotyczy to w szczególności około 200 egzemplarzy taktycznej broni nuklearnej,
stacjonujących jeszcze na terytorium niektórych państw członkowskich NATO, które po zakończeniu
zimnej wojny nie mają już istotnego znaczenia wojskowego i są obecnie przeszkodą dla rozbrojenia
nuklearnego. Jednak pomimo iż prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w nowej strategii
nuklearnej (2010) zaplanował dalsze porozumienia dotyczące kontroli zbrojeń, to z całą pewnością
Sojusz Północnoatlantycki będzie nadal chciał utrzymać niezbędny potencjał do odstraszania
nuklearnego, a w tym broni atomowej „tak długo, jak będzie ona istniała”18.

13

Romano, Pietro, Pooling and Sharing: A Contribution to the European Integration?, IPRIS Viewpoints (93),
April 2012.
14
Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012.
15
16

Keohane, Daniel, Does NATO matter for US defence policy? FRIDE, policy brief, No. 129, May, 2012.
Atlantic Council, Anchoring the Alliance, Washington D.C., 2012.
18
Deterrence and Defence Posture Review, 20 May. 2012.
17
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Z przeprowadzonych analiz i ocen wynika, że problem dotyczący broni nuklearnej ukazuje te
same co wcześniej linie podziału wewnątrz NATO pomiędzy tradycjonalistami a modernistami.
Pierwsza grupa jest za utrzymaniem obecnego potencjału taktycznej broni nuklearnej. Z kolei druga –
opowiadająca się za modernizacją NATO - uważa posiadany potencjał za bezwartościowy z punktu
widzenia wojskowego. Tak więc, wyniki szczytu w Chicago wskazują, że Sojuszowi nie udało się
dojść do porozumienia i zlikwidować istniejące różniące się podejścia i preferencje jego państw
członkowskich.
Z punktu widzenia jednego z obozów reprezentowanych głównie przez Niemcy, Belgię
i Holandię, które opowiadają się za jej wycofaniem - taktyczna broń nuklearna nie ma już żadnej
wartości militarnej i politycznej. Co więcej, stoi to w sprzeczności z wysiłkami na rzecz rozbrojenia
i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Ponadto, mając na uwadze jej techniczną jakość,
niewystarczającą ilość środków do jej ochrony i ze względu na międzynarodowy terroryzm stanowi
ona niepotrzebne zagrożenie bezpieczeństwa19.
Natomiast drugi obóz reprezentowany głównie przez państwa Europy Środkowej
i Wschodniej, a w tym także Francję - jest za utrzymaniem obecnego potencjału taktycznej broni
nuklearnej. Przede wszystkim zaś państwa członkowskie Sojuszu z Europy Środkowej i Wschodniej
wiążą z nią pewną ochronę przed Rosją, mając w pamięci inwazję rosyjską na Gruzję w 2008 roku.
W tym kontekście państwa te odwołują się do rosyjskich ćwiczeń w akwenie Morza Bałtyckiego
z 2009 roku, które zakończyły się symulacją ataku nuklearnego na Polskę20. Ich zdaniem
przechowywanie amerykańskiej broni nuklearnej w Europie stanowi też pewnego rodzaju gwarancję
interwencji Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby doszło do wybuchu konfliktu zbrojnego
na kontynencie europejskim. Tak więc, patrząc z ich perspektywy - powyższy potencjał broni
nuklearnej jest ściśle związany z fundamentalnym artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego (obrona
kolektywna). Z kolei Francja odrzuca wszelkie zmiany polityki nuklearnej Sojuszu, obawiając się
negatywnych opinii w kontekście własnego arsenału broni jądrowej21. Natomiast Turcja, pomimo
iż podziela opinie państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, to odwołuje się do zasad
jądrowego „podziału obciążeń i ryzyka” (ang. Burden and Risk Sharing) wewnątrz NATO.
W związku z tym można przypuszczać, że Turcja w przypadku wycofania broni nuklearnej z innych
państw zmieni swoje obecne stanowisko.
Reasumując powyższe rozważania, należy skonstatować, że przyszłość Afganistanu,
rozpatrywana w perspektywie najbliższych lat, jest tak samo niepewna i trudna do przewidzenia jak
dalsze funkcjonowanie NATO i efektywność jego działań podejmowanych w ramach
międzynarodowego zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji kryzysowych postrzeganych
w wymiarze długofalowym. Przy czym, bez wątpienia decydujące znaczenie będą miały chęć,
gotowość i zdolność europejskich państw członkowskich Sojuszu do podjęcia się realizacji zadań
związanych z międzynarodowym zarządzaniem kryzysowym w wymiarze globalnym.
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SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA W STARCIU Z IDEOLOGIAMI
WYBRANYCH SUBKULTUR NA PRZYKŁADZIE ROZWAŻAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH I DOBRYCH PRAKTYK
Streszczenie
Praca jest przeglądem poglądów, poczynając od problemu ukazania złożoności systemów
bezpieczeństwa państwa i w ślad za tym pojawiających się elementów obronnych przedmiotowego
systemu, przechodząc przez jakże niekorzystne powstanie mechanizmu obniżenia poczucia
bezpieczeństwa obywateli wywołane działaniami szkodliwych subkultur, kończąc zaś na przykładach
wyjętych ze świata dobrych praktyk rozwiązujących nawet sytuacje kryzysowe. Dodatkowo obraz
przedstawiony jest w nurcie filozoficzno – psychologicznym przeplecionym prawnymi fundamentami.
Menadżerowie to ludzie, którzy robią rzeczy we właściwy sposób,
przywódcy robią rzeczy właściwie.
Warren Bennis

Abstract
This paper is a review of ideas, ranging from the complexity of the problem of showing the
national security systems, followed by the emerging defensive elements of the system, the detrimental
formation of mechanism reducing the sense of public safety caused by the harmful actions
of subcultures and examples taken out of the world of good practices that solve crises. In addition,
the image is presented in the mainstream philosophical – psychological trends and showing
the existing legal foundations.
***
Cywilizacja, zarządzanie, psychologia, ekonomia, prawo, państwo. Wiedza, kryzys, diagnoza,
planowanie, cel, misja, wizja, strategia, organizowanie, realizowanie, motywowanie, autorytet,
kontrola, struktura, procedura, odpowiedzialność, środki, służba, teoria, praktyka. Człowiek.
Powyższy akapit zawiera wiele wyrazów ułożonych w trzech blokach. Każdy wyraz,
zaczynając od tego, że posiada wiele synonimów, stanowi przeogromny potencjał retoryczny
i frazeologiczny, kreujący zbiory twierdzeń uzasadnionych, bywa też, że i nieuzasadnionych, często
kończący się wręcz gigantycznymi rozmiarami mówionymi, pisanymi, a w dobie dzisiejszych czasów
również informatycznymi. Kierując się chęcią niezagaszania percepcji Drogiego Odbiorcy niniejszego
tekstu, celowo pominę definiendum przedstawionych wyrazów. Oprócz jednego – człowiek.
Zawsze powinien być w naszej cywilizacji przecież najważniejszy. Nie tylko oczywiście jako istota
stworzona dla siebie fizycznie czy duchowo, lecz dla innych i innym. W takim razie, dlaczego wyraz
ten zawarłem dopiero w trzecim bloku? Dlaczego funkcjonuje samotnie? Odpowiedź jest przecież
bardzo prosta! Taka jest, tak myślę, pierwsza myśl zrodzona w tym momencie w naszych umysłach.
Jeżeli tak, to dlaczego człowiek otacza się systemami, schematami, procedurami, algorytmami, często
zawiłymi i skomplikowanymi? Czasochłonnymi, niezrozumiałymi, rozbudowanymi, przekraczającymi
granice logiki. Czasami wręcz rozumianymi tylko przez ich autora, a stającymi się niebezpiecznymi,
kiedy ich budowa, „hodowla” i ewentualny dalszy rozwój interesuje decydentów.
Wkomponowując się w myśl, pragnę dalej przedstawić, przeplatając domyślnie i znaczeniowo
wyrazy, od których zacząłem artykuł, zagadnienie, nie będące tylko hipotezą. Zagadnienie związane
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z powstaniem poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, również zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
w określonej grupie społecznej, wywołujące w efekcie powstanie uczucia społecznego w postaci
utraty kontroli nad sytuacją przez organy administracji publicznej, wreszcie poprzez stworzenie
koncepcji działań, dopasowanych do trudnych czynników ekonomicznych, kończąc – małym
sukcesem. Dlaczego tak skromnie? Dlatego, że przykład jest odświeżeniem starych rozwiązań,
kwieciście funkcjonujących w latach 90., potem zapomniany za sprawą pseudonowatorskich
rozwiązań i empiryczno-pryncypialnych struktur. Skromnie dlatego, że jest wyjęty z praktyki
policyjnej, stanowiący część rozwiązań koncepcji, o której już wspomniałem, warty jednak
przybliżenia Drogiemu Odbiorcy ze względu na jego proste przesłanie i sprawne funkcjonowanie
w obszarze strukturalno-prawnym, czasami jednak trudny w aspekcie psychologicznym. Również,
a może co jest najważniejsze, był – ze względu na sytuację kryzysową i jest – ze względu
na funkcjonowanie rozwiązań idealnym odbiciem stanu faktycznego.
Białystok, stolica województwa podlaskiego, licząca 294.989 mieszkańców1. Miasto szybkich
przeobrażeń architektonicznych, a zarazem urbanistycznych. Tradycyjne, a jednocześnie przeplecione
piękną i szarmancką nowoczesnością. Miasto zaskakujące turystów, ale i nie raz rodowitych
mieszkańców, budujące pozytywne wrażenia, wyostrzające zmysły, zazwyczaj wzroku, słuchu,
a nawet dotyku. Miasto wielokulturowe, wielowyznaniowe, wielonarodowościowe, mocno
zróżnicowane. Demokratyczne. Czy również tolerancyjne?
W Białymstoku młodzi ludzie stanowią 17 proc. ogółu ludności2. Przynależność do subkultur
przyznaje około 8 proc. młodzieży3. Ideologie i struktury „białostockich” subkultur niczym nie
odbiegają od swoich „braci” i „sióstr” w innych częściach kraju, co więcej, także w wymiarze
globalnym. Jak to bywa z subkulturami, każda z nich rodzi zagrożenie dla idei funkcjonowania
społeczeństwa otoczonego opieką państwa. Jeszcze bardziej niebezpieczne stają się ich mieszanki.
Do jednej z nich należy homogenizacja subkultury szalikowców, inaczej mówiąc, kibolskiej4,
oraz skinhead. Ta ostatnia, funkcjonując często przy użyciu przemocy, przesyconej aktami rasizmu,
nietolerancji, braku poszanowania wartości etycznych i moralnych, generalnie mówiąc braku
poszanowania kogokolwiek, a czasami również czegokolwiek, przyczyniła się do powstania
mechanizmu obronnego w systemie ochrony państwa nad obywatelami funkcjonującymi oczywiście
zgodnie z normami społecznymi. Ochronę stanowią narzędzia prawne, ograniczenia, środki
izolacyjne, wykorzystywane i stosowane przez organy państwa. Wartości społecznych strzegą głównie
Policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, domykając zagadnienie bezcenną
sprawiedliwością wymierzaną przez aparat sądowy. Bezcenną tylko wtedy, gdy faktycznie będzie
sprawiedliwa. Narzędzia prawne natomiast to przede wszystkim kodeksowy katalog zakazów.
Przykładowo, odnosząc się do zagadnienia, chociażby zakazy określone artykułem 256 i 257 kodeksu
karnego5.
1

Główny Urząd Statystyczny, 30 czerwca 2011 r.
Urząd Statystyczny w Białymstoku, 31 grudnia 2010 r., wiek: 10–24 lata.
3
Styl życia młodzieży Białegostoku (raport), Białystok, 2012, wiek: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła
zawodowa, technikum.
4
Kibol – osoba nastawiona na destrukcję, nie stosująca się do norm społecznych, traktująca wydarzenia
sportowe jako tło dla chuligańskiej aktywności. Interesuje go otoczenie, utożsamianie się z grupą, budowanie
swojej pozycji w grupie. Kibol traktuje imprezę sportową drugoplanowo, bywa, że w niej nie uczestniczy,
priorytetem są zdarzenia przed imprezą i po niej. Mogą to być przejazdy na imprezy sportowe i z nich,
podczas których popełniane są przestępstwa lub wykroczenia (wyłudzanie przejazdów publicznymi środkami
transportu, nieobyczajne wybryki, „promocje” – kradzieże, np. na stacjach paliw) oraz „ustawki” – zbiorowe
bójki. Pojęcie kibol utożsamiane jest z innymi pojęciami – pseudokibic, szalikowiec.
5
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, art. 256: § 1. Kto publicznie
propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; § 2. Tej samej karze podlega, kto
w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje,
przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące
nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej; § 3. Nie popełnia przestępstwa
sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności
artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej; § 4. W razie skazania za przestępstwo określone
2
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Świadomość prawna jest pożądana. Człowiek znający prawo stara wystrzegać się naruszeń,
stosuje się do ograniczeń budujących bezpieczeństwo, jednocześnie godząc się na określone normy.
Jest przez to człowiekiem prawym, nawet konformistą. Z drugiej strony, znajomość prawa,
„spraktykowana” po doświadczeniach karnych, może powodować zejście do podziemi, miejsc
niepublicznych, wyrażając również zachowania niepubliczne, a dalej negatywne i zabronione
do wyrażania publicznie6 i w miejscach publicznych7. Tą ostatnią sposobnością charakteryzuje się
m.in. subkultura skinhead. Innym problemem, a zarazem zagrożeniem, jest zdolność do wywierania
efektów psychologicznych. Strach, obawa, troska. Brak znajomości prawa przez ofiarę, bywa,
że nieskuteczne systemy pomocowe, pozostawiające ofiarę z problemem, piętrzą jedynie trudności,
wzmacniając korelatywnie negatywne zachowania członków subkultur, niszcząc równocześnie wiarę,
zwłaszcza ofiar, w system ochrony obywateli.
Kibole to kolejny, ciekawy wątek rozważań, zwłaszcza w fundamentalnym obszarze teorii
psychologicznych. Mocni w grupie, często anonimowi, działający pod płaszczykiem sportu,
wykorzystujący brak wprost podstaw prawnych do egzekwowania określonych zachowań.
Pocieszające – tylko określonych. Wykorzystujący hasła delikatnych wartości – wolność słowa,
demokracja. Wykazujący zachowania lawirujące na granicy prawa, potrafiący omamić wręcz grupy
ludzi, posiadający w swoich strukturach persony ze świata prawa, polityki, socjologii, mediów.
Angażujący ogromne siły i środki organów państwa w związku z monitorowaniem ich zachowań.
Jak już wpadają w sidła prawne, to pod wpływem afektu, silnych emocji, alkoholu, narkotyków,
pewności siebie, infantylizmu, wręcz – głupoty. Dalej, głupota powiązana z niedostosowaniem
społecznym ukierunkowuje to środowisko na kradzieże, kradzieże z włamaniem, oszustwa,
zastraszania, nieobyczajne wybryki, a skrajne zachowania kończą się rozbojami, bójkami, pobiciami,
a nawet zabójstwami. Nie raz nie mają wiedzy, że dany czyn jest zabroniony. Stąd ten obszar jest
w zainteresowaniu psychologów, dociekających przyczyn kształtowania się wypaczonych
osobowości, skrzywionych i niskich inteligencji czy wreszcie temperamentów określonych
teoretycznymi cechami, nie dającymi się jednak w zgodności uporządkować w grupy sangwiników,
choleryków czy też ekstrawertyków. Mieszanka różnorodności wynika ze struktury środowiska
kibolskiego. Przypomina schemat wojskowy. Na czele, w charakterze przywódcy, raczej dowódcy,
jest ktoś, kto w przeszłości łamał prawo. Nabył „doświadczenie”, stąd stał się autorytetem w swoim
środowisku. Jest szarą eminencją. Nie piastuje oficjalnych stanowisk, jednak ma więcej
do powiedzenia niż oficjalny przedstawiciel klubu czy stowarzyszenia. Potrafi założyć
stowarzyszenie8, na prezesa wyznaczając marionetkę z czystym zazwyczaj prawnie życiorysem. Statut
zalany jest pięknymi ideologicznymi hasłami, altruistycznymi postawami, działalnością charytatywną,
edukacyjną, profilaktyczną. W swoim środowisku jest pozytywem, w społeczeństwie – negatywem,
w rzeczywistości – fałszywą personą, posiadającą kilka twarzy, umiejętnie dopasowującą się
do sytuacji, sloganowo uprawia kameleonizm. Wiernie jednak oddani są jemu, jak to jedni określają
„kibolątka”, a inni - „żołnierze”, aczkolwiek prawdziwy żołnierz mógłby się w tym momencie poczuć
urażony, i słusznie. „Oddani” stają się pierwszymi ofiarami tej organizacji, ponieważ wykonując
w zaślepieniu rozkazy dowódcy, popełniają przestępstwa, są zatrzymywani, odbywają wyroki karne.
Gdzie w tym czasie jest dowódca? Jak zawsze na wzgórzu, gdzieś obok, bo taka jest jego rola!
Przez to zawsze staje się czysty prawnie. I co ma z tego dowódca oprócz autorytetu, nie zapominajmy
– fałszywego. Pieniądze. Skąd? Żołnierze są również dilerami narkotyków, stoją na bramkach

w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
art. 257: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności
narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
6
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1973 roku, VIKZP 26/73, OSNKW 1973, nr 11, poz. 132,
działanie publiczne – zachodzi wówczas, gdy bądź ze względu na miejsce działania, bądź ze względu na
okoliczności i sposób działania sprawcy jego zachowanie się jest lub może być dostępne dla nieokreślonej
liczby osób, przy czym sprawca mając świadomość tej możliwości, co najmniej na to się godzi.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1971 roku, VKRN 219/71, OSNPG 1972, nr 2, poz. 25, miejsce
publiczne – każde miejsce dostępne dla nieokreślonej liczby osób.
8
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20, poz. 104, stowarzyszenie –
dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
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w lokalach, kradną samochody, wyłudzają towar, dokonują oszustw, przejmują wpływy, zbierają
haracze, a jak już nic innego nie potrafią, to idą na ulicę i dokonują rozbojów. Kolejne ofiary
to społeczeństwo, a na końcu państwo.
Białystok reprezentowany jest też przez drużynę piłkarską Jagiellonia Białystok.
Klub z piękną tradycją, będącą wizytówką miasta. Jak każda drużyna, posiada fanów, czasami
fanatyków, którzy też są w naszym społeczeństwie potrzebni, pod warunkiem że nie przekraczają
granic moralnych i norm społecznych. Drużyna posiadająca kibiców oraz kiboli. Oczywiste jest, że ta
sytuacja dotyczy nie tylko drużyny z Białegostoku. Nie tylko w Białymstoku są kibole, skinheadzi,
nietolerancyjni ludzie. Tak jest w wielu miejscach w kraju. Jednak zmysł słuchu i wzroku otrzymujący
bardzo często impulsy, bodźce wyzwala wreszcie reakcję, odkładającą się w umyśle. Częstotliwość
wskazanego mechanizmu zależy od jego aktywności i siły. W tym obszarze białostoccy kibole
i skinheadzi, trzeba im chociaż tyle przyznać, są, a może byli dobrze przygotowani do działań.
Swoją organizacją doszli do poziomu umożliwiającego wprowadzenie w błąd wielu ludzi, nawet
ze sceny politycznej, angażując do komentarzy i spotkań najwyższe głowy państwa. Interesowanie się
mediów, udział w debatach przedstawicieli pierwszoplanowych władz organów państwa, również
„tłumaczenie się” przed pseudoprezesami i pseudoprzedstawicielami kiboli przez służby strzegące
prawa i chroniące społeczeństwo tylko wzmacniało środowisko kiboli, kreując coraz to nowych
„bohaterów”. Jak się jednak okazało, byli to bohaterzy krótkoterminowi, raczej antybohaterzy.
A co na to służby, nie te działające w obszarze teoretycznym, tylko te, które funkcjonują na „froncie”,
najbliżej problemu, zwalczające przemoc w państwie fizycznie, będące równocześnie pod ostrzałem,
poruszające się w osamotnieniu, w gąszczu sprzecznych ze sobą interpretacji, stanowisk i orzeczeń
prawnych. Często ganione przez wprowadzane w błąd różne środowiska funkcjonujące w państwie.
Za co? Za egzekwowanie prawa stworzonego przez system państwowy, kierowanie się obowiązkami,
służebność państwu – obywatelom, stanowienie bezpieczeństwa? Konsekwencja, rzetelność,
stanowczość, prawo. Kierując się tymi cechami, wygrywają. Wygrywają dlatego, że mają swoją
mądrość. Mądrość otoczoną prawem pisanym i dobrze zinterpretowanym przez uprawnione osoby,
jednością, wsparciem, przede wszystkim prawdą. A media? Są różnorodne, jedne rzetelne, inne mniej.
Zazwyczaj szukający sensacji, a przy tym gubiący genezę prawną. Komentarz negatywny,
wykreowany socjotechniką, zabiegami percepcyjnymi, nie dającymi możliwości konfrontacji,
skierowany do społeczeństwa, wyzwala określoną ocenę, może też fałszywą. Idealnie jest,
że funkcjonujemy w świecie równowagi. Dzieckiem ekwilibrium są też media rzetelne, obiektywne,
działające systemowo, ukazujące prawdę, również bolesną, ale tylko taka rodzi godność, zaufanie,
wyzwala wnioski skierowane na samodoskonalenie społecznego odbiorcy i organów państwa.
W ostatnich latach w Białymstoku i na terenie województwa podlaskiego zaistniało wiele
zdarzeń syconych ustami mediów, bezpośrednio kierowanych do społecznej grupy odbiorców, co jest
zrozumiałe. Gigantyczne bijatyki pseudokibiców, synonimowane jako ustawki, zakłócenia meczów
bodźcowane przez gniazdowych, prowadzące do chóralnych reakcji setek kiboli wylewających żar ze
swoich ust w postaci rasistowskich pieśni, czynne napaści, naruszenia nietykalności cielesnej
i znieważenia funkcjonariuszy publicznych, niszczenie mienia, niestosowanie się do znaków,
sygnałów i poleceń osób uprawnionych do ich wydawania. Z drugiej strony, płonące i dymiące race,
sektorówki ukazujące talenty malarskie, bardzo mocny doping drużyny, bębny, atmosfera totalnego
wyluzowania na stadionie, kiełbaski, kebaby, napoje, akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy,
wspaniała oprawa. To się wielu ludziom podobało i podoba, nie widzą w tym nic złego. I właśnie o to
chodzi liderom kiboli, to jest ich usprawiedliwienie, płaszcz ochronny, obrona poprzez wykreowaną
i przygotowaną rzeczywistość, gdy odbiorca nie ma pojęcia o źródle prawdy i przestępczych celach
przykrywanych ideologicznymi i teoretycznymi celami trafiającymi wprost w umysły ludzkie lub po
prostu nie chce tego wiedzieć, a może wie i to mu nie przeszkadza. Działania charytatywne, zbieranie
nakrętek wymienianych potem na wózki inwalidzkie, zbiórki pieniędzy na oprawy meczów.
Bardzo piękne postawy, jakże cenne w naszym społeczeństwie, ściskające serce. Gdzie jest rewers
prawdy? Nielegalne w świetle prawa zbiórki, brak ich rozliczeń, brak formalnej wiedzy na temat
przepływu pieniędzy. A kto i co jest wspierane, tak końcowo, generalnie, fundamentalnie,
konstytutywnie przede wszystkim? Gdzie pracują kibole? Jakie posiadają dochody? Przecież dobrze
wyglądają, mają markowe ciuchy, jeżdżą fajnymi furami, jeżdżą po Polsce, nawet Europie.
Chodzą do pubów, dyskotek, wspaniale się bawią, kosztownie i z przepychem. Posiadają środki
na wysokie grzywny i kaucje za wykroczenia i przestępstwa…
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Odkładam dywagację. Chęć traktowania stadionu jako wyłączności kiboli, wyjętej spod
prawa, przelała się do miasta, zakłócając bezcenny spokój. Zaczęło się od ukazywania pogardliwości
dla symboliki państwa, historii narodu, wartości tolerancji, dewastując pomniki, cmentarze. Totemy
narodu, miejsca pamięci nie miały żadnej wartości. Chociaż, przy organizacji przez władze
samorządowe uroczystości państwowych widać było oficjalne delegacje kiboli z kwiatami. Sarkazm,
ironia, a może public relations stosowany przez środowisko kibolskie? W centrum miasta trwała walka
o nadzór nad pubami, dyskotekami i ich ochronę. Walka o wpływy potrafiła się kończyć tragediami
typu rąbanie ludzi maczetami, cięcie nożami. A propos maczet. Stało to się bardzo popularne
narzędzie w podstawowym niezbędniku kibola. Skinheadzi natomiast rozwijali swoje pasje malarskie
w miejscach publicznych, tworząc piktogramy rasistowskie. Również ćwiczyli głos, zazwyczaj bardzo
odważnie po alkoholu, propagując pieśniami ustrój faszystowski, nawołując do nienawiści na tle
różnic narodowościowych. Bywało, że czynili to podczas odpoczynku od codziennych trudów życia
w przepięknych zakątkach Podlasia. Występy kończyły się mocnymi akcentami, niszcząc mienie
społeczne i prywatne.
Jak każde duże miasto, dodatkowo będące stolicą województwa, Białystok przyciąga
młodzież. Oferta miejska dyskotek i pubów jest bogata i różnorodna, co szczególnie doceniane jest
właśnie przez młodych ludzi. Życie w centrum miasta kwitnie w porze wieczorno-nocnej, najmocniej
w piątek i sobotę, przyciągając bardzo duże rzesze fanów rozrywki. Jednak przymioty wielości
i obszerności sprzyjają narodzinom i poczuciu anonimowości. Samorząd miejski starał się i stara
równolegle budować porządek, bezpieczeństwo i jego poczucie, rozwijając system monitoringu,
tworząc straż miejską, realizując programy i kampanie prewencyjno-profilaktyczne oraz społeczne.
Oczywiste jest, że Policja we wskazanych obszarach jest właściwie związana swoimi zadaniami, nie
raz przejmując rolę wiodącą. Bogato natomiast przedstawione wcześniej problemy generowane przez
środowisko kiboli i skinheadów umiejętnie wchłonięte zostały w proces migracji grup młodzieży
pomiędzy dyskotekami, pubami i osiedlami. Stało się trudnym rozróżnienie, która grupa stanowi
zagrożenie, przygotowuje się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, gdy nieumiejętne
monitorowanie niebezpiecznych grup mogło wywołać kontrobserwację działań Policji i straży.
Jednak właściwa identyfikacja, niszczenie atmosfery anonimowości często wystarczały
do zapobiegnięcia powstaniu negatywnych zachowań. Przy tym nie wolno zapominać,
że wprowadzanie permanentnych środków inwigilacji określonej grupy społecznej narusza prawa
konstytucyjne.
W województwie podlaskim funkcjonuje kilkanaście jednostek Policji. Czternaście z nich
to komendy Policji o charakterze miejsko-powiatowym, niektóre z nich posiadają jeszcze mniejsze
jednostki, które nazywają się komisariatami. Są to przede wszystkim jednostki realizacyjne,
prowadzące, organizujące, wykonawcze9. Oddział prewencji Policji to kolejna jednostka, będąca
jednak odwodem Komendanta Głównego Policji, przeznaczona do działania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej10. Co nie oznacza, że nie realizuje zadań na terenie województwa
podlaskiego, wręcz przeciwnie, zazwyczaj na terenie miasta Białegostoku. Jest to jednostka, której
zakres działania ma charakter wykonawczy, ochronny, wspierający i przywracający, np. porządek
publiczny11. Kolejna, a cechująca się specjalistycznym zakresem działań, to samodzielny pododdział
antyterrorystyczny Policji. Fizyczne zwalczanie terroryzmu, prowadzenie działań minerskopirotechnicznych oraz wymagających specjalistycznych sił i środków, skomplikowany program
szkolenia i doskonalenia zawodowego12 to tylko niektóre zadania tej jednostki funkcjonującej
w systemie alarmowym, oczekującej zazwyczaj na zlecenia od innych jednostek i komórek
organizacyjnych Policji. Pieczę nad całością realizacji zadań w województwie sprawuje komenda
wojewódzka Policji, cechująca się inspiracją, koordynacją, współpracą, planowaniem, kontrolą,

9

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(z późn. zm.).
10
Decyzja nr 809 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (z późn. zm.), § 3.
11
Zarządzenie nr 1041, dz. cyt., § 35.
12
Tamże, § 36.
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uzgadnianiem, modernizowaniem, często również przejmując realizację zadań, zwłaszcza trudnych13.
Wracając do zadań poszczególnych jednostek, warto wskazać, że funkcjonariusze z pododdziału
antyterrorystycznego nie realizują służby patrolowej, tej widocznej przede wszystkim na osiedlach czy
ulicach miast. Służbę taką pełnią generalnie policjanci z komórek patrolowych, zazwyczaj w składzie
dwuosobowym, w formie patrolu pieszego lub z wykorzystaniem pojazdu, co oczywiście nie jest
regułą14. Przekrój zadań jest wręcz nieskończony. Interwencje domowe, publiczne, pościgi, ratowanie
życia, zabezpieczanie imprez, zgromadzeń, przejazdów, profilaktyka15. Takie spectrum działań
koreluje z potrzebą posiadania wiedzy prawnej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej,
nawet przedlekarskiej. Dyslokacja patroli w odpowiednim miejscu i czasie odbywa się na podstawie
wniosków płynących z analizy stanu bezpieczeństwa, na którą składa się liczba, rodzaj, miejsca, czas
popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz zgłaszanych interwencji, sposób działania sprawców,
okoliczności, a także warunki sprzyjające popełnianiu przestępstw i wykroczeń, rozpoznanie,
prawidłowość dotychczasowego rozmieszczania sił i środków oraz ich efektywność, opinie na temat
poczucia bezpieczeństwa16. Jest to niezbędne, aby móc odpowiednio dopasować działania
prewencyjne do istniejących zagrożeń, wykorzystując przy tym jak najbardziej efektywnie zasób
ludzki i techniczny Policji. Zatem z jednej strony wszystko winno dobrze funkcjonować, w aspekcie
organizacji służby stricte patrolowej. Z drugiej strony, skąd pojawiły się omawiane problemy i jakie
jest najskuteczniejsze remedium w obszarze funkcjonowania Policji na artykułowane wyżej naganne
zachowania? Dlaczego w działaniach prewencyjnych prowadzonych wobec grup niosących poważne
zagrożenie nie wykorzystuje się potencjału jednostki antyterrorystycznej? Użyty wyraz w nazwie
pododdziału jest już częściową odpowiedzią. Poza tym, przy założeniu, że formalne progi zostałyby
usunięte, to i tak przedmiotowe rozwiązanie nie byłoby skuteczne. Każdorazowe uaktywnianie
w trybie alarmowym funkcjonariuszy jednostki antyterrorystycznej byłoby nieskuteczne w działaniu
interwencyjnym, gdy najpoważniejszym hamulcem jest czas dotarcia na zdarzenie. Gdzie w takim
razie należy szukać panaceum, środka ulokowanego między standardową organizacją służby
patrolowej a specjalistycznymi strukturami? Podpowiedzi można dopatrzeć się w zarządzeniu
komendanta głównego Policji jako propozycji prawnej skierowanej bezpośrednio do kierowników
jednostek Policji szczebla miejskiego. Zapisy zarządzenia sugerują możliwość tworzenia grup
interwencyjnych realizujących zadania zapewniające gotowość służb jednostki Policji
do natychmiastowych działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku17. Jednak treść jest tylko
wskazaniem. Idealnie jest, kiedy jednocześnie budzi chęć działania i tworzy aurę pełnego
zrozumienia. Bywa, że na samej chęci inicjatywa się zamyka, tylko dlatego, że przy zadaniu,
budowaniu celów nie został uruchomiony czynnik ludzki owocujący potrzebą, zrozumieniem idei
przedsięwzięcia na poziomie bezpośredniej realizacji zadań, organizacyjnym i wreszcie nadzorczym,
objawiającym się troską i opieką. Również pominięcie obszaru wyposażeniowego, technicznego,
motywacyjnego ma niesłychanie szybki wpływ na przedwczesne zamknięcie przedsięwzięcia. I tak,
w sierpniu 2012 roku w komendzie wojewódzkiej Policji powstała koncepcja powołania
i funkcjonowania grupy interwencyjnej w największej komendzie w województwie podlaskim.
Komendant Miejski Policji w Białymstoku, po zapoznaniu się z koncepcją, przystąpił do budowania
przedsięwzięcia, otaczając go indywidualną opieką, wspomagając się wskazówkami płynącymi
z systemu nadzorczego. Po koncepcji powstał akt prawny wydany w formie decyzji. Jednak bez
zapewnienia odpowiednich środków finansowych nie warto rozpoczynać jakiegokolwiek
przedsięwzięcia cechującego się wysoką jakością i skutecznością, stąd ten obszar, niełatwy, został
odpowiednio przygotowany. Kompletowanie środków technicznych, specjalistycznego wyposażenia,
rekrutacja funkcjonariuszy cechujących się wiedzą i umiejętnościami z zakresu taktyki i technik
interwencji, bardzo wysoką sprawnością fizyczną, ponadprzeciętnym zaangażowaniem
w wykonywanie obowiązków służbowych, fantastycznym rozpoznaniem subkultur to równie ważne
13

Tamże, § 29.
Zarządzenie nr 728 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym, § 1.
15
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.
16
Zarządzenie nr 768, dz. cyt., § 15.
17
Tamże, § 16–17.
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aspekty organizacyjne. Kolejnym etapem było zaprogramowanie indywidualnego systemu służby,
zbudowanie funkcjonalnego i pomocowego nadzoru, zapewnienie specjalistycznego szkolenia
i doskonalenia zawodowego, ochrona prawna funkcjonariuszy. Nie można było zapomnieć o cennym
obszarze dotykającym i wywierającym efekty psychologiczne – zapewnienie motywacji finansowej
i pozapłacowej, w tym materialnej i pozamaterialnej18. Kontrola to kolejny punkt organizacyjny, przez
wielu znienawidzona, w zarządzaniu jednak niezbędna, zezwalająca na korekty, porównywanie
uzyskanych efektów z założonymi celami, przywracająca właściwy kierunek, budująca konstruktywne
wnioski i przygotowująca zalecenia, nawet zmianę celów, gdy były źle założone19.
Grupa interwencyjna ulokowana została w komórce patrolowo-interwencyjnej, bardzo dużym etatowo
wydziale patrolowo-interwencyjnym20. Składa się z dwunastu funkcjonariuszy realizacyjnych
oraz dwóch pełniących funkcję nadzorującą, którzy kierowani są również do służby w patrolach
o wzmocnionym składzie. Służba realizowana jest w patrolach zmotoryzowanych w szczególnie
zagrożonych rejonach, na podstawie wniosków płynących z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego – jest to oczywiście centrum miasta w godzinach wieczorno-nocnych, głównie czwartki,
piątki i soboty. Każdorazowo grupa jest aktywowana przy zabezpieczeniu imprez masowych
sportowych niosących ryzyko, najczęściej są to mecze piłkarskie, organizowane przez klub Jagiellonia
Białystok. Wyłanianie kandydatów do grupy odbywa się na zasadzie dobrowolności spośród
funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w wydziale patrolowo-interwencyjnym, ale nie tylko.
Selekcja obejmuje ocenę sprawności fizycznej kandydata na podstawie czterech konkurencji:
podciąganie na drążku, wyciskanie sztangi na ławeczce poziomej, bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską
oburącz zza głowy. Na tym etapie sprawność kandydatów oceniana jest w odniesieniu do sprawności
całej grupy, natomiast uzyskane w poszczególnych konkurencjach wyniki są wykorzystywane
do określenia niezbędnych minimów do osiągnięcia przez policjantów wchodzących w skład grupy.
Kolejna ocena dotyczy przebiegu służby, dyspozycyjności kandydata, jego aktywności w służbie
i uzyskiwanych wyników. Nie bez znaczenia są umiejętności kandydata w zakresie sportów walki,
technik interwencji. Decyzję ostateczną o włączeniu kandydata do składu grupy interwencyjnej
pozostawia się naczelnikowi wydziału. W dobrym zarządzaniu należy mieć przygotowane zaplecze.
W analizowanym przypadku jest nim lista rezerwowa kandydatów, do której sięga kierownik komórki
w przypadku potrzeby zmiany składu grupy. Policjanci grupy interwencyjnej realizują odrębny cykl
doskonalenia zawodowego, ukierunkowany w głównej mierze na rozwijanie umiejętności w zakresie
taktyki i technik interwencji oraz współdziałanie w różnych sytuacjach taktycznych.
Zajęcia doskonalące planowane są w wymiarze ośmiu godzin zegarowych raz w tygodniu.
W sytuacji niedostatecznej ilości sił kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej zajęcia
realizowane są w wymiarze czterech godzin łączonych z czterema godzinami służby zewnętrznej
w newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa miejscach. Zajęcia prowadzone są przez
instruktorów własnych jednostki, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego, oddziału
prewencji i komendy wojewódzkiej Policji. Służba pełniona jest w wymiarze ośmiogodzinnym,
co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie grupy. Podejmowanie interwencji o podwyższonym
ryzyku, w tym związanych z przestępstwami rozbójniczymi, bójkami, pobiciami, których sprawcami
są właśnie osoby utożsamiające się z subkulturą kibolską i skinhead, legitymowanie grup młodzieży,
postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, agresywnymi, działania blokadowopościgowe to podstawowe zadania grupy interwencyjnej. Policjanci nadzorujący służbę udzielają
niezbędnej pomocy zarówno w zakresie podejmowania interwencji, jak i sporządzania dokumentacji
służbowej. Upoważnieni są do zmiany dyslokacji patroli grupy interwencyjnej z uwagi na bieżącą
sytuację w rejonie służbowym, podejmowania również decyzji o skierowaniu policjantów
na interwencję. W rejonie, w którym służbę pełnią policjanci grupy, dyslokowane są inne siły,
które w pierwszej kolejności obsługują interwencje zlecane przez służbę dyżurną komendy.
Podczas odpraw do służby szczególny nacisk kładziony jest na przekazywanie policjantom grupy
informacji z zakresu bieżącego rozpoznania środowisk pseudokibiców oraz subkultur młodzieżowych,
w czym istotną rolę odgrywają funkcjonariusze służby kryminalnej. Służba patrolowa odbywa się
18

A. Pietroń+Pyszczek, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Marina, Wrocław 2007, s. 28.
B. Kożuch, A. Kożuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków 2005, s. 127–128.
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Rozkaz organizacyjny nr 2/12 Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 8 marca 2012 roku, etat:
167 stanowisk policyjnych.
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z wykorzystaniem odrębnych dla grupy ceduł patrolowych, za których przygotowanie i bieżącą
aktualizację odpowiedzialne są osoby nadzorujące. Jeżeli z analizy stanu bezpieczeństwa nie wynika
konieczność kierowania do służby funkcjonariuszy w ramach grupy interwencyjnej ani też policjanci
tejże grupy nie realizują w danym dniu zajęć z doskonalenia zawodowego, kierowani są do realizacji
zadań służbowych w ramach patroli na standardowych zasadach. Z uwagi na specyfikę realizowanych
zadań służbowych przez policjantów grupy strona motywacyjna uwzględnia wyższe dodatki
służbowe. Poza podstawowym wyposażeniem do służby patrolowej funkcjonariusze wchodzący
w skład grupy interwencyjnej posiadają paralizator elektryczny o wysokich parametrach skuteczności,
siatkowy zestaw obezwładniający, tarcze ochronne, zestaw zapora, elementy wyposażenia
taktycznego. Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań pojazdami grupy są auta typu furgon.
Działania grupy poddawane są ewaluacji, która uwzględnia kwartalną ocenę zawierającą
w szczególności przebieg procesu doskonalenia zawodowego, wyniki uzyskane w służbie, zmiany
składu grupy i ich przyczyny, zaangażowanie i dyspozycyjność, absencję w służbie i jej przyczyny.
Wygaszając opis zasad przypisanych obszarowi funkcjonalnemu grupy, należy podnieść, że służba
dyżurna selekcjonuje i kategoryzuje zdarzenia do obsługi przez grupę interwencyjną. Komórka
sztabowa, odpowiadająca za prawidłową pracę służby dyżurnej21, systematycznie sprawdza zasadność
zlecania określonych zadań na stanowisku kierowania policjantom grupy interwencyjnej. Wyniki są
mierzalną wartością ocenną, nigdy jednak w przywódczym zarządzaniu nie mogą być głównym
wyznacznikiem zadań, fundamentalnym zagadnieniem, powinny stanowić wspomaganie obszaru
podsumowującego, ocennego, stanowiąc jeden z elementów kontroli. Warto jednak o nich mówić,
ponieważ potrafią wpłynąć na kształtowanie obrazu efektywności służby, lecz rozsądnie i rozważnie,
bo nie zawsze brak wyników w postaci cyfr świadczy o złej pracy, brak zdarzeń w rejonie
odpowiedzialności jest wspaniałym wynikiem w służbie prewencyjnej, zapobiegającej. Tylko przez
trzy miesiące funkcjonowania grupy interwencyjnej policjanci podjęli trzy interwencje
podwyższonego ryzyka, przeprowadzili 178 interwencji, legitymując 1595 osób, przy tym kontrolując
1204 bagaże. Zatrzymali siedem osób poszukiwanych, skontrolowali 166 miejsc zagrożonych,
odzyskując przedmioty i utracone pojazdy. Zatrzymali 47 sprawców przestępstw (rozboje, bójki,
pobicia, kradzieże, kradzieże z włamaniem, narkotyki, zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności
cielesnej, wręczenie korzyści majątkowej)22. Od momentu zaistnienia grupy interwencyjnej w centrum
miasta nie doszło do zdarzeń o szczególnym ciężarze gatunkowym, rozbijane są grupy utożsamiające
się ze środowiskiem kibolskim i skinhead, młodzież wyzbyła się swojego osobistego niezbędnika maczet i noży. Przysłużyła się temu dodatkowo zmiana przepisu, zezwalająca Policji na skuteczne
zapobieganie przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Kara obligatoryjna
i minimalna w wysokości 3000 zł połączona z przepadkiem przedmiotów23 często boleśnie uderzała
w niedojrzałe społecznie środowisko. Akty wandalizmu, nietolerancji zostały stłumione.
Należy pamiętać, że to nie jest zasługą jedynie grupy interwencyjnej, lecz całego systemu
bezpieczeństwa lokalnego, współpracy wielu służb, podejmowania odważnych prawnie decyzji
i skutecznych działań.
Wielką sztuką jest umiejętność przekazania słowem pisanym uczuć, głębokich myśli
płynących z najdalszych zakątków umysłu. W tekście drukowanym nie widać akcentów
pozawerbalnych, a werbalne mogą być jedynie sztucznym przełożeniem słów. Każdy człowiek jest
inny. Różni się przygotowaniem do życia, postawami, zachowaniami, inteligencją, osobowością,
temperamentem, percepcją. Tak już jest. Nie warto marnować czasu, przekonując uparcie innych
do swoich racji. Warto natomiast skupić się na czynach, budując autorytet, zaufanie, bezpieczeństwo,
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służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.
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Wydział Patrolowo-Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, 24 października 2012 roku,
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Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12 poz. 114 (z późn. zm.), art. 50a: § 1.
Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności
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określonego w § 1 orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie
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emanując przy tym prospołecznymi postawami. Obiektywizm, subiektywizm - często jest trudno
znaleźć wyraźny rozdział pomiędzy tymi pojęciami, zależy to od indywidualnej oceny każdego
człowieka, który ma prawo do określonej kategoryzacji zdarzeń, do ich analizy, komentarzy.
Człowiek, jego złożoność, skomplikowanie, jego wytwory i dzieła. Niebezpieczeństwo przekroczenia
określonych granic. Pojawienie się zagrożenia. Potrzeba zatrzymania się i zastanowienia.
Co bardziej cenimy? Istotę ludzką i jego odczucia czy zadania, cele, procedury, schematy, struktury?
Czy mówiąc o tym, że jesteśmy nietolerancyjni, przypadkiem sami nie kreujemy faktycznie takiego
stanu, sztucznie go uwypuklając? Co jest ważne? Kogo potrzebujemy w skorelowanym życiu
prywatnym i zawodowym? Kto nam pomoże? Nigdy struktura czy schemat! Jedynie człowiek i jego
mądrość społeczna. W życiu zawodowym przywódca. Nie ma prostych odpowiedzi. Są jednak proste
rozwiązania, a nad wyraz skuteczne.
Przekazując Drogiemu Odbiorcy zmiksowane zdarzenia i myśli, zaczynając tekst przesłaniem
doceniającym rolę człowieka w trudnym świecie procedur, ukazując zachowania członków subkultur
dezorganizujących system bezpieczeństwa obywateli i w odpowiedzi mechanizmy obronne państwa
przed zagrożeniami, proponując spraktykowane, a zarazem proste rozwiązania na przykładzie Policji,
finalnie osiągając jakże cenny sukces w obszarze poczucia bezpieczeństwa, pozostaję w nadziei,
że w ujęciu holistycznym człowiek mając szansę zostać pozytywnym przywódcą, staje się misją
każdego społeczeństwa. Przywódcą, który cechuje się myśleniem strategicznym, kreatywnym,
demokratycznym, służącym nie sterującym, dbającym o wszystkich, o społeczeństwo, ponoszącym
odpowiedzialność za działania, ceniącym ludzi, nie zaś tylko ich produktywność. Gdy dzień w życiu
przywódcy, kończący się spełnieniem, wnosi satysfakcję przeobrażoną w proces samomotywacji
oraz motywacji najbliższego środowiska. A dzień, kończący się niepowodzeniem, owocuje
wewnętrzną analizą i budowaniem wniosków rozwiązujących problemy i przyczyny niepowodzeń.
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STRAŻ MIEJSKA SŁUŻBĄ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Streszczenie
Straże gminne (miejskie) funkcjonują w Polsce od 1990 roku. Na przełomie lat zmieniały się
akty wykonawcze, które regulowały działalność straży, możliwość ich powoływania jak też nadawały
im prawa oraz obowiązki. Przemiany, które od ponad 20 lat trwają w Polsce mają również decydujący
wpływ na kształtowanie się formacji jaką zapewne jest straż miejska, która jest umundurowaną
jednostką o cechach paramilitarnych. W dalszym ciągu tworzone są straże miejskie, jako jedno
z narzędzi samorządu gminnego powołanego do realizacji zadania własnego, jakim jest ochrona
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy. Są to jednostki powołane
do pełnienia służebnej roli wobec społeczności lokalnej. Na przestrzeni lat można dostrzec,
jak zmieniają się role i funkcje samorządowego organu porządkowego, od ściśle porządkowych
do prewencyjnych, wychowawczych są wręcz w bezpośredniej obecności wśród społeczności
lokalnej. Na pewno powołanie straży daje możliwość władzom samorządowym oraz społeczności
lokalnej do współdecydowania i współuczestniczenia w utrzymaniu porządku publicznego na terenie
swojej gminy.
Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie straży miejskich skupiłem się na przedstawieniu
podstawowych zadań, jakie spoczywają na straży miejskiej. Opisując wyżej wymienione zagadnienia
powoływałem się na obowiązujące ustawy, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do nich i aktami
prawnymi w nich wskazanymi.
Abstract
Communal (municipal) Guards have been operating in Poland since 1990. At the turn of
varied executive acts that regulate the activity of the guard, the possibility of their appointment as well
as assigning them rights and obligations. The changes, which for more than 20 years have been
underway in Poland, also have a decisive influence on the formation of what is probably the city
guard, which is a uniformed paramilitary unit. Still, municipal guards are created as a tool of local
government to set up its own task, which are to protect public safety and public order in the
community. These are the individuals appointed to perform the menial role to the local community.
Over the years, you can see the changing roles and functions of local government authority and the
strict law enforcement to prevention and education. Definitely maintaining the guard gives the local
authorities and local communities opportunity to co-determin and co-participate in the maintenance of
public order within their municipality.
To better understand the functioning of the municipal police one needs to focus on explaining
the fundamental tasks that rest on the municipal police. Describing the issues mentioned above refers
to the applicable laws, including regulations and their implementing legislation identified in them.
Ochrona spokoju i porządku publicznego
Funkcjonariusz Straży Miejskiej wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Według I. Kobus,, Porządek publiczny to system
urządzeń prawnopublicznych i stosunków społecznych powstających i kształtujących się w miejscach
publicznych oraz w miejscach niepublicznych, którego celem i zadaniem jest zwłaszcza ochrona
życia, zdrowia, mienia obywateli i mienia, zapewnienie normalnej działalności instytucji, zakładów
przedsiębiorstw, oraz eliminowanie różnego rodzaju uciążliwości niebezpiecznych lub niegodnych
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dla społeczeństwa i jednostek.”1 W kolejnej kwesti rozważmy co należy rozumieć przez porządek
w miejscach publicznych. Zdaniem I. Kobus2 to stan, który w danym miejscu, czasie, okolicznościach
– zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami jest uważany za normalny –
odczuwany jako wolny od utrudnien i zdarzeń wręcz uniemożliwiających ludziom normalne
zachowanie się w miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby niooznaczonych osób – tzn. każdy
może w nim przebywać. W tym pojęciu mieszczą się również tereny prywatne, jednakże udostępniane
dla ogólnego użytku. Co do kwesti ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych zdaniem
I. Kobus3 ma na celu przeciwdziałanie bezprawnym naruszeniom owego stanu równowagi zmysłów
(spokoju publicznego) lub sytuacjom odczuwanym jako utrudniające lub uniemożliwiające normalne
zachowanie się ludzi w miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby nieoznaczonych osób.
O naruszeniu spokoju w miejscach publicznych można mówić dopiero wówczas, gdy owo bezprawne
naruszenie dotknie choćby tylko jedną osobę – inną niż strażnik. Zachowanie naruszające spokój lub
porządek mogą następować także poza miejscem publicznym. Przeciwdziałanie im i ich eliminowanie
leży wówczas poza zakresem ustawowych zadań straży chyba, że ichskutki wkraczają w obszar
uznawany za miejsce publiczne. Realizacja tego zadania powinna polegać nie tylko na reagowaniu
w granicach uprawnień na wszelkie naruszenie spokoju i porządku publicznego ale także
na przeciwdziałaniu im – w szczególności na ujawnianiu i analizie zagrożeń na danym terenie
i w określonych porach dnia, roku, dniach tygodnia czy miesiąca. Informacje te powinny być
wykorzystywane do planowania i prowadzenia działań prewencyjnych a ponadto w ramach
współpracy przekazywane do Policji. Opisane sytuacje ochrony porządku publicznego ograniczają się
właściwie do ustawy o strażach gminnych, ponadto katalog ochrony porządku publicznego został
poszerzony w następujących ustawach:
- prawo ochrony środowiska4
Organami ochrony środowiska są między innymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, to oni
z mocy ustawy mogą upoważnić funkcjonariuszy straży gminnych do wykonywania funkcji
kontrolnych. Kontrolujący wykonujacy kontrolę jest upoważniony do wstępu wraz z rzeczoznawcą
na teren nieruchomości na których jest prowadzona działalność gospodarcza w celu przeprowadzenia
badań lub wykonania innych czynności kontrolnych.
- ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego5,
W razie awarii, która wywołuje szkodę lub zagraża bezpośrednio powstaniu szkody lokator
jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub
odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza
straży gminnej (miejskiej).
- ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw6
Kolejnym przykładem związanym z ochroną porządku w miejscach publicznych jest
możliwość usuwania przez straż gminną plakatów i haseł wyborczych, które zostały umieszczone
w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, albo zagrażające mieniu bądź bezpieczeństwu
w ruchu drogowym. Mimo to, że hasła i plakaty wyborcze podczas kampanii są prawnie chronione,
to jednak w tych szczególnych sytuacjach mogą być zdejmowane bez żadnych sankcji karnych
związanych z ochroną prawną.
- ochronie zwierząt7
Możemy przyjąć, że cierpiące zwierzę w pewnym stopniu może przyczynić się do zakłucania
ogólno przyjętych norm porządku publicznego. W przypadkach konieczności, bezwłocznego
uśmiercenia zwierzęcia po uprzednim stwierdzeniu lekarza weterynarii funkcjonariusze straży

1

I. Kobus, I. Dziugiel, Straż Miejska i Gminna (akty prawne i komentarz do uprawnień), Szczytno 2007, s. 746.
I. Kobus, I Dziugiel, Straż Miejska...s. 748.
3
.Zob. I. Kobus, I. Dziugiel Straż Miejska i Gminna (akty prawne i komentarz do uprawnień), Szczytno 2007,
s. 748.
4
.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2006, nr 129, poz. 1199 z późń. zm.
5
.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego Dz. U. 2006 r. nr 86 poz. 602.
6
.Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw,
Dz. U. 2006 r. nr 159, poz. 1127.
7
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2005 r. nr 175 poz. 1462.
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gminnych posiadający zezwolenie na broń palną mogą uśmiercić zwierzę aby zakończyć jego
cierpienie.
- referendum ogólnokrajowym8
Zgodnie z przepisem wynikającym z w/w ustawy, straż gminna w sytuacjach gdzie
rozwieszone plakaty i hasła referendalne mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo
bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym są obowiązane usuwać na koszt
podmiotu biorącego udział w kampanii referendalnej.
- ordynacja podatkowa9
Ostatnim przykładem na polepszenie ochrony porządku publicznego jest wydane
rozporządzenie, na mocy którego straż miejska ma obowiązek udzielenia pomocy lub asysty
kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, polegających w szczególności na:
- dostępie do miejsca, w którym czynności kontrolne mają być wykonywane;
- porządku w miejscu przeprowadzania czynności kontrolnych;
- osobistego bezpieczeństwa kontrolującego oraz innych osób biorących udział w czynnościach
kontrolnych;
- użycia środków przymusu bezpośredniego po spełnieniu przesłanek ich zastosowania.
- udzielanie pomocy i asysty odbywa się w ramach posiadanych uprawnień przez straż miejską.
- czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym.
Jeśli chodzi o kwestie czuwania i kontroli ruchu drogowego Straż Miejska ma w tym zakresie
wytyczne zawarte w ustawie10 oraz w rozporządzeniu11. Jak opisał to I. Kobus12 zasadniczą kwestią
umożliwiającą właściwe zidentyfikowanie powyższych zadań straży, w obrębie których mogą one
wykonywać prawem przewidziane czynności, jest ustalenie co oznacza pojęcie,,czuwanie nad
porządkiem ruchu drogowego’’ oraz kontrola,,ruchu drogowego’’ i jaki jest ich wzajemny stosunek.
Przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie wyjaśniają tych
pojęć, co w wielu wypadkach utrudnia określenie zakresu zadań straży w odniesieniu do tego
specyficznego przedmiotu odrębnych regulacji prawnych – jakim jest ruch drogowy.
Rozwiązanie tych problemów, jak się wydaje należy poszukiwać w istocie ruchu drogowego i jego
prawnej regulacji, a ponadto należy uwzględnić tu fakt, że do kwestii zadań straży w tej materii
odnoszą się dwie odrębne ustawy – ustawa o strażach gminnych oraz ustawa prawo o ruchu
drogowym. Przepisy ustawy o ruchu drogowym określają zasady ruchu na drogach publicznych
oraz w strefach zamieszkania, warunki techniczne dopuszczania pojazdów do tego ruchu, wymagania
w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu
drogowego (art. 1 p.r.d.). Można powiedzieć, że porządek ruchu drogowego to porządany przez
ustawodawcę stan optymalny, w którym ruch na drogach lub w strefie zamieszkania jest możliwy,
odbywa się bez utrudnień – w sposób płynny i bezpieczny dla wszystkich jego uczestników, a także
innych osób i mienia czy zwierząt znajdujących się na drogach lub w ich pobliżu. Porządek ruchu
drogowego niewątpliwie jest częścią szeroko rozumianego porządku publicznego jednakże poddany
jest szczególnej regulacji ustawowej. Jeżeli chodzi o zakres kontroli ruchu drogowego jest limitowana
– nowa zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja 2007 r. daje większe uprawnienia
dla funkcjonariuszy straży miejskich, jeśli chodzi o omawianą kwestię kontroli ruchu drogowego.
Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejskaąmoże być
wykonywana przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich). Strażnicy gminni (miejscy)
są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
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Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz. U. 2003 r. nr 85 poz. 782.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania
przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskiej lub organy wojskowe pomocy lub asysty
pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych, Dz. U. z dnia 16 kwietnia
2003 r.
10
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 nr 98 poz.602.
11
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli
ruchu drogowego, Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r. nr 230 poz. 2310.
12
I. Kobus, I. Dziugiel, Straż Miejska...s. 749.
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kierujących pojazdem niestosujacych się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego
odpowiednim znakiem drogowym;
 naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu
przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;
 uczestnika ruchu naruszającego przepisy o, zatrzymaniu lub postoju pojazdów;
 ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem
lub pędzeniu zwierząt.
W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w niektórych przypadkach strażnicy
są upoważnieni do zatrzymania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę,
a poza obszarem zabudowanym – tylko od świtu do zmierzchu, tylko w sytuacji gdzie dysponują
pojazdem samochodowym oznaczonym emblematami właściwej straży gminnej (miejskiej),
lub jadącego wierzchem wyłąnczając zatrzymanie pojazdu niestosującego się do zakazu ruchu poza
miejscem obowiązywania zakazu. Sygnał do zatrzymania podawany jest w warunkach dostatecznej
widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności –
latarką ze światłem czerwonym. Sygnał do zatrzymania podawany jest przez strażnika straży gminnej
(miejskiej) z dostatecznej odległości i w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego
pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie się we wskazanym miejscu13.
Strażnicy są upoważnieni w ramach kontroli ruchu drogowego do:
 sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdów;
 używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu
drogowego przez kierujacych pojazdami;
 legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu
korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 wydawania poleceń osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniając ruch drogowy
lub zagrażająca jego bezpieczeństwu;
 kontrolowania uczestników ruchu, co do sposobu ich zachowania.
Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności związanych z kontrolą ruchu
drogowego z użyciem urządzeń samoczynnie rejestrujących, w miejscu i czasie uzgodnionym
z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji.
Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników gminnych (miejskich) odbywa się na
podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
Strażnicy gminni (miejscy) w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu
drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie,
co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie
po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu14. Zakres kontroli drogowej
dla strażników wyznacza również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
gdzie w § 17 ust. 1 Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:
1) kierujących pojazdami:
a) niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
b) niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
c) przekraczających dozwoloną prędkość;
2) uczestników ruchu naruszających przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
13

Por. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
kontroli ruchu drogowego § 17.
14
Zob. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 nr.98 poz.602 ze zm.

Straż miejska służbą porządku publicznego

195

b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub
pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.
Jeśli chodzi o kontrolę ruchu drogowego są to wszystkie przypadki w jakich funkcjonariusze
straży gminnych (miejskich) mogą dokonywać kontroli ruchu drogowego, a co za tym idzie
i stosownych dokumentów pozwalających poruszać się po drogach publicznych i w strefach
zamieszkania.
Współdziałanie z właściwymi podmiotami, w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejsc zagrożeń
W wykonywaniu zadań straż gminna (miejska) współpracuje z Policją.
Obowiązek współpracy wynika z ustawy, a szczegółowe zasady tej współpracy określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie
zakresu i sposobu współpracy policji ze strażami gminnymi (miejskimi), oraz zakresu sprawowania
przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. Nr 187, poz. 1943).
Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) powstaje z chwilą powołania straży
i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
Policja współpracuje ze strażami w zakresie realizacji ich ustawowych zadań. Współpraca ta polega
w szczególności na:
1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;
2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby
i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji
i straży;
3) koordynowaniu rozmieszczania służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń
na danym terenie;
4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju
i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych
i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
5) organizowanie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych
(miejskich);
6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
Szczegółowe formy i sposoby współpracy właściwych terytorialnie jednostek Policji
i straży określone zostają w porozumieniu zawartym pomiędzy właściwym terytorialnie
komendantem Policji a wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta).”
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczenia śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczenia śladów i dowodów,
do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
W zakresie tego zadania według I. Kobus, I. Dziugiel15 strażnik, który przybył, jako pierwszy
na miejsce zdarzenia powinien powiadomić Policję, a w razie potrzeby powinien przystąpić
do ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ograniczyć ewentualne zagrożenia dla otoczenia.
Ponadto powinien on w miarę możliwości wytyczyć lub oznaczyć teren, do którego nie powinny mieć
15
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dostępu osoby postronne, uniemożliwić im wejście lub usunąć je z niego – w razie potrzeby
z zastosowaniem przymusu.
Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
Według I. Kobus ,,ochrona obiektów i urządzeń użyteczności publicznej polega
na przeciwdziałaniu bezprawnym zamachom, które mogłyby spowodować zniszczenie, uszkodzenie
lub dewastację tych obiektów oraz mienia, które się w nim znajduje, a także na uniemożliwieniu
lub ograniczeniu do nich dostępu w czasie, gdy jest on wyłączony lub ograniczony przez
zarządzającego – również przez np. regulamin porządkowy”.16 Strażnik podczas ochrony obiektów
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej w myśl art. 17 ustawy o Straży Gminnej
(Miejskiej)17 na polecenie właściwego komendanta straży, może być wyposażony w broń palną
bojową na czas wykonywania zadania. Użycie broni palnej przez strażników oraz tryb postępowania
określa szczegółowo Rozporządzenia Rady Ministrów.18
Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych
Jedno z nowych ustawowych uprawnień jakie nabyła straż miejska jest obowiązek
współdziałania z organizatorami i innymi służbami podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
W zakresie tego zadania mieszczą się wszelkie imprezy publiczne, noszące miano imprezy masowej19.
Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, to organizator ma obowiązek
zapewnienia służby porządkowej ochraniającej imprezę. W znowelizowanej ustawie o strażach
gminnych jest już wyraźny zapis o współdziałaniu z organizatorami i innymi służbami podczas
zgromadzeń i imprez publicznych. W tym momencie należy dodać, że aktualnie obowiązujące
przepisy wprost zobowiązują Policję do współdziałania ze strażami w zakresie prowadzenia
wspólnych działań porządkowych mających na celu zapewnienie spokoju i porządku w miejscach
zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach
publicznych20. Co do współdziałania z organizatorem imprez masowych nie ma w chwili obecnej
rozporządzenia, które by uszczegóławiało formy współdziałania. Forma współdziałania jest dowolna,
można tu mówić o zwieraniu porozumienia między organizatorem a Strażą Miejską, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Jeśli chodzi o Straż Miejską w momencie, gdy organizator wystąpi z takim wnioskiem Straż
Miejska nie może odmówić takiego współdziałania z uwagi na konkretny zapis ustawowy.
Współdziałanie takie może obejmować konkretny czas zgromadzenia lub imprezy, a także niezbędny
czas poprzedzający oraz kończący daną imprezę jak też i konkretne oczekiwania organizatora
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straże mogą z otrzymanego
upoważnienia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, kontrolować zgodność przebiegu imprezy
masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu na jego organizację. W sytuacji, gdy funkcjonariusz
Straży Miejskiej w trakcie manifestacji, zgromadzenia stwierdzi nieprawidłowości wynikające
z nieprzestrzegania przepisów wskazanych w zezwoleniu, bądź też zagraża w sposób oczywisty życiu
i zdrowiu uczestników lub osób postronnych może podjąć decyzję o przerwaniu manifestacji
powiadamiając osobę odpowiedzialną, wyznaczoną z urzędu.

16

Tamże, s. 753.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 779 z późn. Zm.
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Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
Doprowadzenie osób nietrzeźwych przez straż miejską do izby wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi21 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia22. Z artykułu 40 pakt.
1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika,, osoby w stanie
nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym
lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu
opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostki samorządu
terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.”23 W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia
w § 2 ust. 1,,osoby w stanie nietrzeźwości mogą być doprowadzone do izby, placówki lub jednostki
Policji przez funkcjonariuszy Policji lub strażników straży gminnej, zwanych dalej
doprowadzającymi”.24 Zdaniem I. Kobus oraz I. Dzięgiel25 doprowadzenie osób nietrzeźwych
we wskazane miejsca przez funkcjonariuszy straży miejskiej należy przyjąć jako zasadę postępowania.
O doprowadzeniu można mówić tak długo, jak długo może się ono odbyć bez zastosowania przymusu
bezpośredniego. Doprowadzenie z zastosowaniem przymusu jest de facto pozbawieniem wolności
w zakresie swobody przemieszczania się, a więc zatrzymaniem i tak należy je postrzegać. W trakcie
podjętej interwencji z nietrzeźwym mogą pojawić się trudności z dokonaniem oceny, czy podjęte
wobec osoby nietrzeźwej działania funkcjonariuszy są jeszcze pomocą, czy już przymusem?
Wydaje się, że o przymusie bezpośrednim można mówić dopiero wówczas, gdy doprowadzenie
odbywa się wbrew uzewnętrznionej woli nietrzeźwego, mającego świadomość tego, dokąd i w jakim
celu jest doprowadzany. Jeśli chodzi o doprowadzenie osoby nietrzeźwej do domu lub miejsca pobytu,
według I. Kobus, I. Dziugiel26 nie może nastąpić przy użyciu przymusu, a więc w drodze zatrzymania,
gdyż nie ma przypadku zatrzymania osoby celem przymusowego umieszczenia jej w miejscu
zamieszkania lub pobytu. W sytuacji umieszczenia osoby nietrzeźwej w izbie wytrzeźwień
funkcjonariusz straży miejskiej wypełnia odpowiedni protokół zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, i zwalniania osób w stanie nietrzeźwym, natomiast
doprowadzenie osoby do miejsca zamieszkania lub pobytu nie wymaga sporządzenia protokołu,
wystarcza to udokumentować notatką urzędową z interwencji.
Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
W art. 11 ustawy o strażach gminnych27, ustawodawca nałożył na straże gminne trzy rodzaje
obowiązków: informowanie o rodzajach i stanie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na danym terenie
np. powódź; inicjowanie działań profilaktycznych lub uczestnictwo w takowych w celu zapobiegania
przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym; współdziałanie w tym zakresie
z odpowiednimi organami publicznymi i społecznymi. Omawiane tu zadanie wskazuje, że ochrona
porządku publicznego to nie tylko działania represyjne. Posługując się terminologią policyjną można
mówić tu o specyficznej formie działań prewencyjno - profilaktycznych. Jedyną wadą a może zaletą
jest fakt, iż ustawodawca nie określił sposobu realizacji rzeczonego zadania np. w formie
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rozporządzenia. Wynikiem nie dookreślenia tego zadania jest fakt, że sposób jego realizacji w każdej
ze straży wygląda zapewne odmiennie. Jednym z lepszych sposobów prowadzenia profilaktyki,
są spotkania z dziećmi szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych. W ramach współpracy
straże bardzo często biorą udział w działaniach mających na celu uświadomienie społeczności
lokalnych potrzeb ludzi niepełnosprawnych prowadząc kampanie ,,parkingową”. W okresie przed
wakacyjnym prowadzone są spotkania z pedagogami i młodzieżą w ramach kolejnej akcji „płytka
wyobraźnia to kalectwo”. Jak już wcześniej wspomniałem w zależności od straży, interpretacje tego
ustawowego zadania są bardzo różne w swojej formie, ale na pewno mają na celu przekazanie
jak największej liczby informacji dla społeczności lokalnej i przybliżenie stopnia zagrożenia.
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych
lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
Do jednych z ustawowych zadań Straży Miejskiej należy konwojowanie dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gmin. Straże Miejskie
konwojowanie wykonują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji28, które to zapewnia im podstawową wiedzę i zasady postępowania w trakcie
wykonywania konwoju. Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia i osób przed
kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym określonemu
adresatowi. Do w/w czynności wyznaczani są funkcjonariusze, którzy ukończyli podstawowe
szkolenie z zasad konwojowania oraz zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
osoby konwojowanej lub w sytuacjach napadu na konwojowane mienie. W związku z wykonywaniem
tej czynności funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą być wyposażani w broń palną lub paralizatory
elektryczne zgodnie z art. 17 ustawy o strażach gminnych29. Czynności związane z samym konwojem
odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym Straży Miejskiej, który to podejmuje
decyzję o wysłaniu odpowiedniego patrolu zmotoryzowanego. Fakt ten jest odnotowany w książce
konwoju, w której to zapisuje się godziny podjęcia konwoju, trasę oraz ewentualne trudności.
Po zakończeniu konwoju wyznaczeni funkcjonariusze drogą radiową przekazują informacje
dla dyżurnego Straży Miejskiej o zakończeniu konwoju.
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SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę wskazania miejsca formacji Służby Więziennej w systemie
bezpieczeństwa państwa. Szerokie zainteresowanie tematyką ogólnie pojętego bezpieczeństwa winno
zwrócić uwagę środowiska naukowego na prowadzenie badań w tym obszarze. Jednocześnie sama
formacja Służby Więziennej powinna określić swoje wyzwania i cele, tworząc Strategię Służby
Więziennej co najmniej na kilka lat do przodu. Autor artykułu wskazuje również na brak konkretnych
rozwiązań prawnych regulujących zatrudnianie osób skazanych na rzecz niesienia pomocy
społecznościom lokalnym podczas klęsk żywiołowych lub przy likwidacji ich skutków.
Abstract
Article attempts to indicate the place of the Prison Service formation in the security system
of the state. The wide interest in the subject of generally understood security should result in the
scientific community conducting research in this area. At the same time, the Prison Service formation
should identify their challenges and objectives, creating a strategy for Prison Service at least for a few
years in advance. The article also points to the lack of specific legal arrangements governing the
employment of convicted persons to assist local communities in times of disaster or the liquidation
of their consequences.
Wstęp
Próbę umiejscowienia Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa należałoby
poprzedzić wyjaśnieniem kilku pojęć, które przybliżą obszar podjętego wyzwania. Jedną z pierwszych
definicji, którą można potraktować jako problem nadrzędny, jest bezpieczeństwo narodowe.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego przywołując wiele definicji, określa
bezpieczeństwo narodowe jako „stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obrony
i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi określany stosunkiem potencjału
obronnego do skali zagrożeń”1. Suplement do wybranych haseł tegoż słownika wyjaśnia, iż termin
bezpieczeństwo narodowe w niniejszym opracowaniu potraktowano jako równoznaczny termin
„bezpieczeństwo państwa”. Niewielkie są bowiem szanse na wyeliminowanie jednego z tych
terminów, gdyż są one zakorzenione w naszej terminologii i powszechnie stosowane, o czym
świadczą choćby nazwy takich instytucji, jak np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i System
Obronności Państwa. Oczywiście bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z powszechnie przyjętymi
zasadami, rozumiane jest szeroko, jako stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej
obrony i ochrony przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności
państwa2.
Jan Wojnarowski twierdzi, iż bezpieczeństwo narodowe jest „traktowane jako szczególnej
wagi interes narodowy, obejmujący zarówno ochronę fizycznego i nienaruszonego przetrwania przy
braku zagrożeń, konfliktów nierównowagi potencjałów obronnych czy gospodarczych, kryzysów
czy ograniczeń, bądź możliwości przeciwstawienia się nim lub zorganizowanie stosownej obrony
1
2

W. Łepkowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2009, s. 18.
Tamże, s. 169.
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przed nimi. Takie pojmowanie określa negatywny aspekt bezpieczeństwa. Pozytywne pojmowanie
bezpieczeństwa wyrażone jest przez pewne jego cechy i wartości oraz cele, które stanowią o nim.
Tymi pozytywnymi wartościami czegoś, o czym mówimy i myślimy, że jest bezpiecznie, są pewne
gwarancje swobodnego rozwoju, spokoju, równowagi, życie w zadowoleniu i dobrobycie, możliwości
realizacji racji stanu”3.
Tradycyjne bezpieczeństwo narodowe (państw) było utożsamiane przede wszystkim z siłą
wojskową według uproszczonego schematu: zagrożenie to agresja (wojna), a bezpieczeństwo
to obrona militarna. Jest oczywiste, że w rzeczywistości od niepamiętnych czasów bezpieczeństwo
kształtowały również inne czynniki, obecnie coraz szerzej wyróżnione w miarę czasowego oddalenia
się od koszmaru wojen XX i XXI wieku, które ukształtowały militarne postrzeganie bezpieczeństwa4.
Autor niniejszego stwierdzenia wskazuje, iż należy zwrócić uwagę na inne, ważne obszary mogące
wpłynąć na stan bezpieczeństwa narodowego.
Leszek F. Korzeniowski pisze, iż „bezpieczeństwo narodowe staje się coraz bardziej zależne
od subiektywnego zaspokajania potrzeb i pragnień bezpieczeństwa osobistego. Można powiedzieć,
że ludzie nie oczekują zadowolenia polityków, spokoju policjantów i głośnych systemów alarmowych,
ale zmniejszenia zagrożeń i podniesienia świadomości swojego bezpieczeństwa5”. Autor nawiązuje
do indywidualnego poczucia bezpieczeństwa, wskazuje na obszar życia i egzystencji człowieka.
W dalszej części publikacji autor pisze o prawie do bezpieczeństwa, przypominając, iż „podstawowym
źródłem prawa do bezpieczeństwa w Polsce jest Konstytucja, która między innymi zapewnia wolności
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (art. 5), ochronę życia (art. 38),
nietykalność i wolność osobistą (art. 41), prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
(art. 66), do zabezpieczenia społecznego (art. 67) i do ochrony zdrowia (art. 68), a także zakaz tortur
i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania, w tym stosowania kar cielesnych
(art. 40). Szczegółowe regulacje prawa do bezpieczeństwa zawierają przepisy prawa cywilnego,
karnego i administracyjnego, a także ustawy składające się na system bezpieczeństwa, regulujący
przedmiot i zakres rodzajowy ochrony (np. przeciwpożarowej, budowlanej, energetycznej, w ruchu
drogowym, lotnictwie i żeglarstwie itp.)”6. Niewątpliwie spełnieniem prawa do bezpieczeństwa
obywateli, jak ujął to wspomniany autor, są regulacje dotyczące funkcjonowania np. systemu
penitencjarnego w Polsce, w tym funkcjonowania Służby Więziennej.
Drugą definicją, którą można także potraktować jako problem nadrzędny, będzie termin
bezpieczeństwo wewnętrzne.
Według G. Rydlewskiego bezpieczeństwo wewnętrzne państwa traktować można jako „stan
uzyskiwany w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej w ramach
strategicznej polityki bezpieczeństwa narodowego przejawiający się ochroną: w ujęciu wąskim
– porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego; w ujęciu
szerszym – porządku konstytucyjnego, życia i zdrowia obywateli, majątku narodowego przed
bezprawnymi działaniami, a także skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych7.
M. Lisiecki uznaje, iż aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego są:
 Bezpieczeństwo polityczne, określone jako zachowanie ładu i porządku konstytucyjnego,
a w szczególności praw i obowiązków obywateli oraz uprawnień organów państwa.
 Poziom przestępczości kryminalnej, a w szczególności:
 przestępczości zorganizowanej i terroryzmu międzynarodowego;
 handlu i rozpowszechniania narkotyków, środków psychotropowych;
 wśród młodzieży;
 w zakresie środowiska;
 korupcji wśród pracowników państwa (powodującej zachwianie zaufania obywateli
do państwa);
3

J. Wojnarowski, Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2010, s. 15.
R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Bellona, Warszawa 2003, s. 60.
5
L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, s. 113.
6
Tamże, s. 142.
7
G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] S. Sulowski,
M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2009, s. 133.
4
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 pornografii dziecięcej.
Bezpieczeństwo tajemnic państwowych i przemysłowych;
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Ekstremizmy polityczne i pseudouznaniowe wewnętrzne.
Ekstremizmy polityczne i pseudouznaniowe zewnętrzne.
Bezpieczeństwo i szczelność granic państwa, a w tym m.in.:
 polityka imigracyjna;
 system zabezpieczenia i kontroli granicy;
 zabezpieczenie interesów ekonomicznych państwa na jego granicy (system kontroli celnej
i skarbowej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej).
 Współpraca międzynarodowa organów funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa.
 Stan środowiska oddziałującego bezpośrednio na zdrowie społeczeństwa8.
W klasycznym ujęciu przez bezpieczeństwo wewnętrzne rozumiano wszystko to, co wiązało się
ze stabilnością i porządkiem na danym terytorium i było w kompetencjach organów policji,
bezpieczeństwa i instytucji zajmujących się zwalczaniem skutków katastrof9.
M. Lisiecki powyższe rozważania ujął w formie graficznej w następujący sposób:






Bezpieczeństwo zewnętrzne międzynarodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo regionalne

Bezpieczeństwo lokalne

Granica państwa

Rysunek 3. Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu systemowym (kompleksowym) – przestrzennym
Źródło: M. Lisiecki, Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 75.
Kolejną definicją wprowadzającą w obszar wskazany tematem artykułu jest pojęcie system.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego wyjaśnia: system to każdy złożony obiekt
wyróżniony z badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór obiektów
elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) pomiędzy nimi10.

8

M. Lisiecki, Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 78 za:
Aspekte der Inneren Sicherheit, Bundesministerium des Inner, Bonn 1996, Texte zur Inneren Sicherheit, Band
II/97, Bonn 1997.
9
W. Skomra, Współczesne zagrożenia – wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego,
[w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
AON, Warszawa 2011, s. 37.
10
W. Łepkowski (red.), dz. cyt., s. 139.
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Według K. Bielickiej system bezpieczeństwa państwa jako zbiór organów i instytucji, których
działalność ukierunkowana jest na ochronę bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, jest układem
organizacyjnym wielopodmiotowym, zróżnicowanym pod względem prawnego statusu, uprawnień,
funkcji, podporządkowania, tradycji i specyfiki. Obecnie coraz częściej podkreśla się, że instytucje
bezpieczeństwa, aby były skuteczne, muszą być wyspecjalizowane w realizacji swoich zadań.
Uwarunkowania te mają oczywiste przełożenie na priorytetowe znaczenie koordynacji organów
i służb w systemie bezpieczeństwa państwa, co podyktowane jest wymogiem zwiększenia
efektywności potencjału ich działania11.
Pojęciem, którego nie sposób pominąć, przybliżając obszar zawarty w tytule artykułu,
jest termin zarządzanie kryzysowe. Poza regulacjami prawnymi wyjaśniającymi, jak należy rozumieć
definicje użyte w ustawach, rozporządzeniach czy też zarządzeniach, ważną rolę, jak nie
najważniejszą, pełnią definicje naukowe. Mając na myśli wspomniane definicje, autor artykułu odnosi
się do obszaru naukowego spojrzenia na problem badawczy, jak również do całościowego podejścia
podnoszonych kwestii przez pryzmat nauki.
A propos, ciekawą definicję, wynikającą z wnikliwej analizy rozumienia terminu nauka przez
różnych uczonych, proponuje J. Ratajewski. Jest to co prawda pojęcie czysto funkcjonalne,
zasługujące jednak na szczególną uwagę. Zdaniem J. Ratajewskiego, „nauka jest to określona
i specjalna działalność ludzi w celu poznania obiektywnej prawdy o rzeczywistości, zaspokajania
ludzkich potrzeb poznawczych i polepszenia działań praktycznych ludzi; działalność ujawniająca się
w określonych wytworach i wynikach tej działalności”12.
Mając powyższe na uwadze, należy przybliżyć pogląd W. Kitlera, podającego syntetyczną
definicję zarządzania kryzysowego: zarządzanie kryzysowe – to odmiana i integralna część
zarządzania organizacją (systemem), realizowana na rzecz rozwiązywania napiętych, odmiennych
od normalnej sytuacji. Jego zadaniem jest przygotowanie się i działanie mające na celu zapobieganie,
przeciwdziałanie i reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń stabilności organizacji, sytemu),
mogących doprowadzić do jej upadku, likwidacji lub innego stanu (w przypadku państwa np. wojny,
okupacji, załamania gospodarczego) oraz przywrócenie normalnego stanu jej funkcjonowania.
Można zatem stwierdzić, że zarządzanie kryzysowe (reagowanie kryzysowe) w dziedzinie
bezpieczeństwa to działanie przy użyciu różnych środków (m.in. dyplomatycznych, specjalnych,
ekonomicznych, militarnych, normatywnych) i zasobów (ludzkich, finansowych i materialnych)
podejmowanych w przewidywaniu lub w razie wystąpienia sytuacji trudnych, krytycznych, jednym
słowem – zakłócających funkcjonowanie środowiska międzynarodowego i naruszających proces
rozwoju gospodarczego i społecznego, lecz także prawa człowieka, porządek publiczny i ład
międzynarodowy (wewnętrzny), równowagę przyrodniczą itd.13
Przybliżone terminy powinny bynajmniej częściowo wprowadzić w zasadniczy cel
podniesiony tematem artykułu. W dalszej części autor zwróci uwagę na formację Służby Więziennej
oraz wyzwania, jakie czekają przed nią, i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do niej.
Zadaniami Służby Więziennej, jako formacji umundurowanej i uzbrojonej14, podlegającej
Ministrowi Sprawiedliwości, są przede wszystkim:
 prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę
pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu
kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury
fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy
tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

11

K. Bielicka, Polska wobec terroryzmu XX wieku. Wybrane elementy polityki bezpieczeństwa państwa
w dziedzinie przeciwdziałania walki z zagrożeniami terrorystycznymi, [w:] I. Nowicka (red.), Rocznik
z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 126.
12
B. Szulc, Nauka. Wiedza. Mądrość, AON, Warszawa 2011, s. 20 za poglądami: J. Ratajewski, Elementy
naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993, s. 8.
13
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa
2011, s. 377.
14
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523, art. 1.
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zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym,
a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu
skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych
warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi
w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar
pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, jeżeli mają być
wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia
wydanego przez właściwy organ;
 współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami
międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych15.
We wszystkich zadaniach przewidzianych dla tej formacji widać ukierunkowanie celu misji
Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa. Wypełnienie pierwszych, czy też następnych
wymienionych zadań, w konsekwencji będzie miało wpływ na jego poziom.
Do zadań długofalowych można zaliczyć misję ujętą w pierwszej części wspomnianej ustawy.
Praca nad readaptacją do społeczeństwa osoby skazanej, wpływ na ukształtowanie i poprawę postaw
społecznych takiej osoby w dalekiej perspektywie winny skutkować prawidłowymi zachowaniami
patriotycznymi i społecznymi w sytuacjach kryzysowych. Bynajmniej takie są oczekiwania.
Nawiązując do pierwszych zadań przewidzianych dla Służby Więziennej, widać znaczące
wyzwanie dla funkcjonariuszy wchodzących w skład jednostek organizacyjnych pracujących
w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Struktura aresztu śledczego czy też zakładu karnego dzieli
się na kilka komórek. Wiodącymi działami (komórkami) wchodzącymi w strukturę takich jednostek
są m.in. dział ochrony i dział penitencjarny. W skład działu ochrony wchodzi mniej więcej 60–70
proc. całej kadry jednostki. Dział penitencjarny to 10–20 proc. kadry. Dysproporcja ta wynika m.in.
stąd, iż dział ochrony pełni służbę w systemie czterozmianowym, czyli dzień i noc, a dział
penitencjarny wyłącznie w systemie jednozmianowym. Wspomniane pierwsze zadania to w głównej
mierze praca nad poprawą zachowania i readaptacją skazanego do społeczeństwa. Dwa wymienione
działy ze względu na charakterystykę swej działalności są zależne od siebie i aby wypełnić wszystkie
zadania postawione przed Służbą Więzienną, muszą ze sobą i z pozostałymi działami w organizacji
ściśle współpracować.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy w rozdziale X mówiącym
o karze pozbawienia wolności w art. 67 znajdujemy określenie celu wykonywania kary tj.:
„§ 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli
współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się
od powrotu do przestępstwa”, następnie: „§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się
zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów
wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych” oraz w „§ 3. W oddziaływaniu
na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków,
uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich
kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie
kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne”16. Przywołany artykuł
nawiązuje właśnie do pierwszych zadań, jakie postawiono Służbie Więziennej, wskazując cel,
określając działania oraz uwzględniając środki, poprzez które należy zrealizować zakładany cel.
Znaczącą rolę w wypełnieniu tej misji odgrywa praca wykonywana przez skazanych.
Regulacje i normy dotyczące zatrudniania osadzonych odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu
wyznaczonego celu. Ostatnimi czasy pojawiło się wiele przychylnych opinii z różnych środowisk na
temat wykorzystywania potencjału Służby Więziennej w postaci pracy osadzonych na rzecz poprawy
15
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Tamże, art. 2.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 55, art. 67.
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umocnień wałów przeciwpowodziowych bądź likwidacji skutków katastrof naturalnych.
Uregulowania prawne wykorzystania tego potencjału nie są ostatecznie jasne i czytelne.
Użycie natychmiastowe lub tzw. ad hoc tegoż potencjału nie jest takie proste – a powinno być.
Praca osadzonych, o której mowa m.in. w art. 123a kodeksu karnego wykonawczego,
tj.: „§ 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze na rzecz jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze
nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje”17, następnie
w § 2: „skazanemu za jego pisemną zgodą na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na nieodpłatne
zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej, przy pracach
wykonanych na cele charytatywne, przy pracach wykonywanych na rzecz organizacji pożytku
publicznego lub przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej”18 jest niewystarczająca i nie wyjaśnia, jak zastosować ww.
paragrafy w sytuacji nagłej, pomijając regulacje kodeksu pracy czy też ustawy o ochronie
przeciwpożarowej w zakresie zatrudniania. Artykuł 2373 kodeksu pracy w § 1 mówi, iż „nie wolno
dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy”19, natomiast § 2 kodeksu pracy stanowi, iż „pracodawca jest obowiązany zapewnić
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie […]”20. Wymienione artykuły
w praktyce utrudniają skutecznie i interwencyjnie w krótkim czasie uruchomić potencjał Służby
Więziennej w tym zakresie. Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych o zatrudnianiu
nieodpłatnym osadzonych w sytuacjach nagłych, wyjątkowych, kryzysowych, przygotowanie takiej
grupy osadzonych przez administrację jednostek organizacyjnych, wcześniejsze jej przeszkolenie
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolenia stanowiskowego w potencjalnym miejscu
pracy, przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przede wszystkim rodzaju
i charakteru prac wykonywanych w takich sytuacjach znacząco podwyższyłoby poziom możliwości
podjęcia interwencji w tej materii przez Służbę Więzienną na rzecz niesienia pomocy społecznościom
lokalnym. Podjęte tego rodzaju działania na pewno miałyby wpływ na poziom uznania społecznego
dla więziennictwa polskiego, a przede wszystkim pozwoliłyby skonstruować kolejne narzędzie
przeznaczone do walki z sytuacjami kryzysowymi w dobie obecnych uwarunkowań prawnych.
W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na możliwość resocjalizacji skazanego przy
szczególnym udziale społeczeństwa. Gorącym zwolennikiem wskazanego rozwiązania jest
A. Bałandynowicz podkreślający rolę probacji. Profesor mówi, iż probacja może być traktowana jako
proces, daje ona sędziemu orzekającemu alternatywę prawną, która poprawia status przestępcy
w podsystemie sądownictwa karnego21. Co prawda osoba objęta procesem probacji nie podlegałaby –
bynajmniej w zamyśle – pod jurysdykcję Służby Więziennej, lecz nie zmienia to faktu, iż należy
rozważać wszelkie formy oddziaływania, by wspomniane bezpieczeństwo było kształtowane
w sposób skuteczny.
W probacji karą jest częściowe pozbawienie wolności, gdyż przestępca pozostaje pod
nadzorem kuratora, który kontroluje przestrzegania warunków nałożonych przez sąd. Probacja jest
rodzajem wyrokowania, który można nałożyć na skazanego za przestępstwo, a któremu pozwala się
żyć w społeczeństwie zgodnie z ustaleniami sądu. Musi on przyjąć warunki i zgodzić się na
pozostanie pod nadzorem kuratora. Jeżeli wywiąże się z warunków w wyznaczonym okresie, jego
status pozycyjny kończy się i zostaje zwolniony spod jurysdykcji sądu. Jeżeli nie wywiąże się,
sąd może zastosować inny rodzaj kary, włącznie z umieszczeniem w zakładzie karnym. A zatem
w szerszym sensie probacja jest nie tylko sankcją penalną i określoną instytucją prawną, lecz również
rozbudowanym systemem świadczeń i usług22. Zauważając tę interpretację możliwości odbywania
17
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A. Bałandynowicz, Probacja, resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka
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kary przez osobę skazaną, idąc tropem idei probacji, kontynuując myśl o szerszym znaczeniu tej
formy odbywania kary w systemie świadczeń i usług, należałoby rozważyć możliwość tej metody
resocjalizacji w kontekście zarządzania kryzysowego, a w szczególności na rzecz niesienia pomocy
społeczeństwom lokalnym w sytuacjach kryzysowych lub w przeciwdziałaniu jej skutkom przez
osoby skazane. Niewątpliwie wykorzystując probację do kształtowania prawidłowych postaw u osoby
skazanej, winniśmy zauważyć pozytywną zmianę jej nawyków bądź zachowań, co w konsekwencji
w dalszej perspektywie miałoby wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie.
Badania użycia potencjału Służby Więziennej w różnych obszarach czy to zarządzania
kryzysowego, czy też ogólnie pojętego bezpieczeństwa z pewnością pomogłyby w ustaleniu
odpowiedniego algorytmu postępowania, a w konsekwencji wprowadzenia znaczących regulacji
prawnych użycia potencjału Służby Więziennej w zakresie wykonywania prac skazanych czy też
wykorzystania wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy tej formacji.
Ważną rolą jest wypełnianie pierwszych zadań określonych w ustawie, lecz nie mniej
ważnym, a może dla ogółu społeczeństwa najważniejszym jest wypełnienie piątego zadania, które
mówi o ochronie społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Wypełnienie celu zawartego powyżej
jest niewątpliwie wyzwaniem dla kadry Służby Więziennej.
Wymieniona formacja jest trzecią pod względem liczebności funkcjonariuszy służbą w Polsce.
Z założenia są to ludzie znający się na przepisach prawa, potrafiący je zinterpretować i na nich
pracować, potrafiący posługiwać się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego
oraz regulacjami prawnymi w tym zakresie, potrafiący pracować dzień w dzień albo inaczej mówiąc,
całą dobę w warunkach o wysokim wskaźniku stresu.
Więziennictwo jest istotnym elementem struktury karnej państwa, tzn. wymiaru
sprawiedliwości. Służy utrzymaniu ładu, porządku i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Polski system penitencjarny obejmuje 157 placówek penitencjarnych (zakładów karnych i aresztów
śledczych), 27 tys. pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz szeregu ustaw
i rozporządzeń, które określają zakres funkcjonowania więziennictwa i innych struktur państwowych
w zwalczaniu przestępczości i rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa obywateli23.
W artykule J. Pomiankiewicza znajdujemy niniejsze stwierdzenie: „Służba Więzienna, jako
27-tysięczna umundurowana i uzbrojona formacja pełni także ważną rolę w wewnętrznym systemie
bezpieczeństwa, włącznie z wypełnianiem zadań o charakterze militarnym, w przypadku zagrożenia
państwa”24. Były Dyrektor Generalny Służby Więziennej25 wskazuje na bardzo szeroki aspekt
wykorzystania funkcjonariuszy Służby Więziennej na rzecz stabilności bezpieczeństwa państwa.
Nawiązując do kodeksu karnego wykonawczego w art. 73 § 1 stwierdza się, iż „W zakładzie karnym
utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji zadań kary
pozbawienia wolności, w tym ochrony społeczeństwa przed przestępczością26”. Przywołany artykuł
nawiązuje do piątego zadania określonego w ustawie o Służbie Więziennej. Jak pisze
J. Pomiankiewicz, „system więzienny pełni zawsze rolę służebną wobec aparatu państwowego
i ośrodka władzy, jest też jednocześnie jego emanacją, jako określonej konstrukcji politycznej,
podlega takim samym zmianom transformacyjnym, jak państwo i społeczeństwo. O tym, jakie jest
więziennictwo, decyduje kształt i ustrój państwa, jego struktura wewnętrzna, realizowana polityka
karna, założenia oraz kierunki wyznaczane systemowi penitencjarnemu do realizacji. Czynniki te
określają pozycję więziennictwa w strukturze organów państwa. System penitencjarny jest jednym
z ważniejszych narzędzi regulowania relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem, jest emanacją
poziomu skuteczności wymiaru sprawiedliwości, a więc autorytetu wewnętrznego władzy
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K. Dubiel, Służba Więzienna w strukturach bezpieczeństwa państwa, materiał z konferencji 26 maja 2010 r.,
Areszt Śledczy Warszawa Mokotów, OISW Warszawa AŚ Mokotów, Warszawa 2010, s. 15.
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J. Pomiankiewicz, Miejsce i rola więziennictwa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – polski
aspekt historyczny, Służba Więzienna w strukturach bezpieczeństwa państwa, Materiały z konferencji 26 maja
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państwowej”27. Autor przywołanego cytatu zauważa ważną rolę systemu penitencjarnego w systemie
bezpieczeństwa państwa. Podkreśla również relacje państwa i społeczeństwa w kontekście wymiaru
sprawiedliwości. Dobrze funkcjonująca organizacja, jaką jest Służba Więzienna, dobrze
funkcjonujący system penitencjarny służący w szczególności społeczeństwu są częścią wyznacznika
stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym szczególnie publicznego, w kraju.
W dobie globalizacji, asymetrii i hybrydowości konfliktów postrzeganie Służby Więziennej
jako formacji wyłącznie zajmującej się readaptacją skazanych do społeczeństwa powinno odejść
do lamusa. Wyzwania czekające na administrację państwową, środowisko naukowe, a przede
wszystkim funkcjonariuszy Służby Więziennej powinny wyznaczyć konkretną misję, a nawet
stworzyć Strategię Służby Więziennej i określić cele tej formacji co najmniej na kilka lat do przodu.
Służba Więzienna winna podjąć politykę kreowania własnego wizerunku, a na pewno powinna się
zająć projektowaniem własnej długofalowej przyszłości. Współpraca międzyresortowa, wymiana
doświadczeń i wniosków pomiędzy formacjami, współpraca ze środowiskiem naukowym, realizacja
wspólnych przedsięwzięć w środowisku przede wszystkim lokalnym, stworzyłyby konkretne
algorytmy postępowania na wypadek pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń. Potencjał, jaki istnieje
w Służbie Więziennej, winien pozostać wykorzystany do pracy nad stabilnością bezpieczeństwa
w Polsce.
Z. Piątek stwierdził, iż „szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa odgrywają
resorty posiadające umundurowane i uzbrojone formacje – resort obrony narodowej, sprawiedliwości
oraz resort spraw wewnętrznych i administracji, ponieważ w tych trzech resortach dokonuje się
zwiększenia stanów osobowych. Ich funkcjonowanie w okresie zagrożenia lub wojny jest ściśle
zależne od gospodarki narodowej oraz postawy wszystkich obywateli. Zmiany charakteru zagrożeń
nie pozwalają jednoznacznie określić, że do przeciwstawienia się zagrożeniom zewnętrznym
przeznaczone są siły zbrojne, a do przeciwstawienia się zagrożeniom wewnętrznym Policja, Służba
Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itd. Życie
zweryfikowało te przestarzałe poglądy i obecnie należy stwierdzić, że wszystkie ministerstwa i służby
muszą współdziałać, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa, zarówno zewnętrzne,
jak i wewnętrzne”28.
Po tej krótkiej refleksji wypadałoby dokonać analizy dokumentów mówiących
o bezpieczeństwie w państwie. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
w punkcie 117 zauważamy fragmentaryczny zarys roli więziennictwa dla potrzeb bezpieczeństwa:
„ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom jest również reforma więziennictwa.
Poza pozyskiwaniem nowych miejsc w zakładach karnych, między innymi poprzez przejęcie
i adaptacje obiektów wojskowych, należy rozważyć budowę nowych więzień w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego. Podstawą sukcesu w tym zakresie jest również stworzenie nowoczesnej
i dobrze wyszkolonej formacji mundurowej. Oblicze więziennictwa zmieni także wdrożenie
alternatywnego wobec tradycyjnej izolacji więziennej systemu wykonywania kary pozbawienia
wolności - w formie dozoru elektronicznego skazanych”29. Przywołany punkt strategii jasno wskazuje,
że wspomniana formacja jest ważnym elementem w budowaniu bezpieczeństwa, lecz poza
zaznaczeniem ważności tej organizacji w systemie i krótkim zarysem wizji twórców strategii co do
Służby Więziennej nie ma tu mowy o wskazaniu choćby ogólnikowych celów, zadań lub misji tej
formacji dla powodzenia założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej a szkoda. Rozwój nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności30 wskazuje na głębokie zainteresowanie
obszarem badań nad ogólnie pojętym bezpieczeństwem. Szerokie zainteresowanie tym obszarem
winno zwrócić uwagę środowiska naukowego na prowadzenie badań w tym zakresie. Stosunkowo
mało jest publikacji oraz badań dotyczących roli Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa.
Owszem, wielkie pokłady wiedzy, tudzież badań znajdują się w opracowaniach naukowych
ukierunkowanych na readaptację skazanego do społeczeństwa. Wiele placówek naukowych może się
27

J. Pomiankiewicz, dz. cyt., s. 51.
Z. Piątek, Możliwości wykorzystania przez Służbę Więzienną dotychczasowych rozwiązań zakresu obronności
dotyczących sytuacji kryzysowej, materiał z konferencji 26 maja 2010 r., Areszt Śledczy Warszawa Mokotów,
OISW Warszawa AŚ Mokotów, Warszawa 2010, s. 65.
29
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007, pkt 117, s. 30.
30
Nauki o wojskowości zostały w 2011 roku podzielone na nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie.
28
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poszczycić wybitną kadrą i specjalistami w tym zakresie, ale jeżeli chodzi o prowadzenie badań
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie dotyczącej w szczególności
określenia roli Służby Więziennej w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, jak wspomniałem
wcześniej, próżno szukać.
Kolejnym dokumentem, nad którym należałoby się pochylić, jest projekt z kwietnia 2012 roku
Strategii Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-2020. W dokumencie tym znajdujemy,
że „ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa państwa jest, podległa Ministrowi
Sprawiedliwości, umundurowana i uzbrojona Służba Więzienna. Nowe wyzwania wymusiły na niej
utworzenie 15 etatowych grup interwencyjnych Służby Więziennej (GISW31). Ich głównym zadaniem
jest zapobieganie zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowanie ich skutków na terenie jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej oraz konwojowanie osadzonych wymagających wzmożonych
działań ochronnych. Dobrze zorganizowana formacja, jaką jest Służba Więzienna, służy pomocą
społeczeństwu również poza murami więzień. Czynnie wspierała mieszkańców zniszczonych
w powodzi terenów, zarówno poprzez umacnianie wałów, jak i przy usuwaniu skutków żywiołu.
Takie wydarzenie, jak zbliżające się EURO 2012 także staje się nowym wyzwaniem dla
więziennictwa, zwłaszcza dla dobrze przygotowanych grup interwencyjnych”32. Przywołany cytat
umieszczono w dziale Diagnoza systemu bezpieczeństwa narodowego w podrozdziale
Uwarunkowania wewnętrzne. Zespół tworzący projekt strategii zauważa jedynie cząstkowe
możliwości Służby Więziennej na rzecz utrzymania stabilności bezpieczeństwa. Jest to tylko fragment
potencjału, jaki drzemie w tej formacji. Wspomniane Grupy Interwencyjne Służby Więziennej
działają w określonym ściśle zakresie i jest to około 0,9 proc. całej populacji funkcjonariuszy Służby
Więziennej. Dobrze, że Służba Więzienna zostaje pozytywnie postrzegana przez inne formacje, coraz
bardziej widać chęć sprecyzowania celów, zadań i obszarów, w jakich może wspomagać działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Widocznym wyzwaniem dla środowiska
naukowego staje się określenie roli tej formacji systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju.
Potwierdza to M. Gordon: „Personel więzienny wypełnia ważne ze społecznego punktu widzenia
zadania polegające na ochranianiu społeczeństwa przed niebezpiecznymi zachowaniami przestępców,
przyczynianiu się do zapobiegania występowaniu czynów zabronionych prawem, poprawianiu
zdolności adaptacyjnych jednostek ludzkich, które z różnych powodów weszły w konflikty z prawem.
Jednym słowem wykonuje zadania zasługujące na uznanie i szacunek. Równocześnie podlega
czynnikom, które utrudniają skuteczne i satysfakcjonujące wypełnianie roli zawodowej”33.
Pomimo dosyć krytycznej oceny działalności więziennictwa polskiego P. Moczydłowski34
zauważył, iż „potrzebna jest jego nowa wizja. I od tego trzeba zacząć”35. Zdaniem autora artykułu
to przesłanie powinno wpłynąć na wypracowanie Strategii Służby Więziennej bezwzględnie
wpisującej się w system bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Strategia ta winna być dopełnieniem
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

31

Powołane Zarządzeniem nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2011 roku
w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.
32
Projekt Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012–2020 z kwietnia 2012, s. 38–39.
33
M. Gordon, Cecha więzienia jako instytucji sprzyjającej przemocy. Służba Więzienna w strukturach
bezpieczeństwa państwa, materiał z konferencji 26 maja 2010 r., Areszt Śledczy Warszawa Mokotów, OISW
Warszawa AŚ Mokotów, Warszawa 2010, s. 34.
34
Płk P. Moczydłowski – doktor nauk humanistycznych, Dyrektor Generalny i Dyrektor Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1990–1994.
35
P. Moczydłowski, Służba Więzienna na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa – w kontekście nowej
Ustawy o SW. Służba Więzienna w strukturach bezpieczeństwa państwa, materiał z konferencji 26 maja 2010
r., Areszt Śledczy Warszawa Mokotów, OISW Warszawa AŚ Mokotów, Warszawa 2010, s. 60.
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Mjr dr Robert POKLEK

STRES FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PRACUJĄCYCH W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE
Z OSOBAMI POZBAWIONYMI WOLNOŚCI
Streszczenie
Jak wykazał eksperyment więzienny Ph. Zmibardo instytucja więzienia wpływa negatywnie
nie tylko na osadzonych, ale również na personel więzienny. Praca funkcjonariuszy jest obciążająca
psychofizycznie, przy czym czynniki stresujące wynikają zarówno z warunków pracy i kontaktów
z osadzonymi, jak również relacji interpersonalnych personelu oraz wizerunku więziennictwa
w społeczeństwie. Opracowanie przedstawia wyniki badań, których celem było określenie poziomu
stresu zawodowego funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi,
z uwzględnieniem specyfiki tego kontaktu (resocjalizacja, ochrona, leczenie). W badaniach
wykorzystano Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej autorstwa A. Piotrowskiego, umożliwiający
określenie oprócz poziomu ogólnego stresu również nasilenie specyficznych czynników stresu
zawodowego odczuwanego przez personel więzienny: 1) obciążenie pracą; 2) dyssatysfakcja z pracy;
3) styl zarządzania; 4) kontakty z osadzonymi; 5) atmosfera w pracy.
Abstract
As demonstrated by the Ph. Zmibardo`s Prison Experiment. prison institution has a negative
impact not only on the prisoners, but also on the prison staff. Work is straining officers
psychologically, the stressors result from the working conditions and contact with inmates, as well as
interpersonal relations and the way that the prison staff is viewed by the community. The paper
presents the results of studies aimed at determining the level of occupational stress officers working in
direct contact with inmates are under, taking into account the specific nature of the contact
(rehabilitation, protection, treatment). The questionnaire used in the study created by A. Piotrowski for
the Prison Service Stress Level Assesment allows to determine the general stress level with the
addition of the stress intensifying factors, specific for the prison staff: 1) workload, 2) dyssatysfaction
with work, 3) management style, 4) contact with inmates, 5) work atmosphere.
Wstęp
Służba Więzienna stanowi ważne ogniwo całego systemu bezpieczeństwa narodowego, gdyż
odpowiada bezpośrednio za ochronę społeczeństwa przed negatywnym wpływem na ład społeczny już
zidentyfikowanych przez wymiar sprawiedliwości przestępców. Tworzy ona wyodrębniony
podsystem instytucji rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, podległej
ministrowi resortowemu (Ministrowi Sprawiedliwości)1, realizując politykę kryminalną państwa,
do której celów zalicza się retrybucję (odpłatę), resocjalizację, odstraszenie potencjalnych
przestępców (prewencję generalną), naprawienie szkody i zabezpieczenie społeczeństwa poprzez
izolację sprawców2. Rola więziennictwa rozpoczyna się w momencie przejścia wymiaru
sprawiedliwości do etapu wykonawczego, który dotyczy bezpośrednio indywidualnego człowieka –

1

Por. M. Lisiecki, Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne
państwo, (red.) J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998; A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
2
B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
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aresztowanego podejrzanego lub skazanego sprawcy przestępstwa oraz pośrednio ofiary przestępstwa
i całego społeczeństwa3.
Czynnikiem osobliwie wyróżniającym zawody związane z bezpieczeństwem państwa jest
przede wszystkim zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariuszy tychże służb w trakcie realizacji
czynności zawodowych4. Paramilitarny charakter Służby Więziennej nadaje jej formalną, zbliżoną
do wojskowej strukturę organizacyjną5. Sposób realizacji zadań jest ściśle określony przez przepisy
i instrukcje odnoszące się do poszczególnych stanowisk służbowych6, a miejsce w hierarchii wyznacza
funkcjonariuszom przynależność do właściwego korpusu (podoficerów, chorążych, oficerów)
oraz zajmowane stanowisko służbowe7. Podległość służbowa na wzór wojskowy skutkuje
ograniczeniem wpływów obowiązywania kodeksu pracy w Służbie Więziennej, a wciąga ją w orbitę
zależności, regulowanych pragmatykami zawodowymi wzorowanymi na policji i wojsku8.
Współczesny obraz zakładów karnych i aresztów śledczych (duża liczba osadzonych, agresywność
przestępców i wzrost przestępczości zorganizowanej itp.), powoduje raczej nikłe szanse na radykalne
odejście funkcjonowania Służby Więziennej od jej paramilitarnego charakteru9.
Służba Więzienna realizując swoje ustawowe zadania, a w szczególności oddziaływania
penitencjarne i resocjalizacyjne w bezpośredniej styczności z osobami pozbawionymi wolności, jest
także wyposażona w instrumenty prawne umożliwiające jej wydawanie im poleceń i egzekwowania
posłuszeństwa w zakresie realizacji obowiązków, a w skrajnych przypadkach mam możliwość
stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej i psów służbowych.
Sposób realizacji zadań powierzonych kadrze penitencjarnej jest jednym z najbardziej znaczących
czynników wpływających na efektywność misji więziennictwa10. Misja ta obejmuje aspekty
ogólnospołeczne związane z ochroną społeczeństwa i zadośćuczynieniem sprawiedliwości, a także
aspekty indywidualne osób poddawanych izolacji społecznej. Centralna administracja wytycza
odpowiednią politykę bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i funkcjonowania jednostki
penitencjarnej, a zatem cele więziennictwa mają dwutorowy charakter: społeczny (izolowanie
i resocjalizacja przestępców, współpraca z innymi organami bezpieczeństwa) oraz instytucjonalny
(bezpieczeństwo więźniów, bezpieczeństwo personelu i ochrona materialna jednostki).
Warunki pracy służby więziennej i wysokie wymagania jakie stawia jej społeczeństwo,
sprawiają że zawód funkcjonariusza służby penitencjarnej jest bardzo trudny i niebezpieczny,
a zarazem bardzo odpowiedzialny, co wiąże się z dużym napięciem emocjonalnym, stresem i kosztami

3

M. Kuć, Rola służb penitencjarnych w polityce kryminalnej, [w:] Autorytet i godność służb penitencjarnych
a skuteczność metod resocjalizacji, (red.) J. Świtek, M. Kuć, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin
2004.
4
Czajkowski M., Kobiety w wybranych grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa. Kontekst
socjologiczny [w:] Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli
kobiet w wojsku, policji oraz innych grupach dyspozycyjnych, Dojwa K., Maciejewski J. (red.), Wrocław 2007.
5
J. Pyrcak, Organizacja i zadania więziennictwa w nowej ustawie o służbie więziennej, „Przegląd
Więziennictwa Polskiego”, 1996, Nr 12-13.
6
A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe, Warszawa
2008.
7
R. Poklek, Motywacja osiągnięć a poziom dyrektywności funkcjonariuszy Służby Więziennej zajmujących różne
stanowiska służbowe [w:] Bezpečnosť a bezpečnostná veda, L. Hofreiter (red.), Liptovskỳ Mikulaš - Liptovskỳ
Ján 2009
8
P. Szczepaniak, Wybrane problemy personelu więziennego w Polsce – wzorce a rzeczywistość [w:] Służba
więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Poznań –
Warszawa – Kalisz 2004.
9
B. Stasiaczyk, Funkcjonariusze służby więziennej – wybrane aspekty funkcjonowania w zawodzie [w:]
Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu, J. Maciejewski, M. Liberacki (red.),
Wrocław 2011.
10
H. Machel, J. Zagórski, Kadra więzienna – stan obecny, potrzeby, pozycja zawodowa i społeczna [w:] Wina –
Kara – Nadzieja – Przemiana, J. Szałański (red.), Łódź – Warszawa – Kalisz 1998; R. Musidłowski, Kadra
więzienna [w:] Biuletyn RPO Nr 28. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa. Część I, Warszawa
1995.
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psychosomatycznymi, obserwowanymi zwłaszcza u funkcjonariuszy o dłuższym stażu11.
Odpowiedzialność zawodowa personelu więziennego skupia się nie tylko na zagwarantowaniu sobie
i osadzonym bezpieczeństwa, ale także na przywróceniu społeczeństwu jednostek respektujących
prawo12. Zawód pracownika penitencjarnego wymaga, oprócz walorów moralnych
i psychomotorycznych oraz specyficznej wiedzy i umiejętności, również dużej odporności na stres13.
Zatem Oprócz formalnych przesłanek rekrutacyjnych kandydatów do pracy w więzieniu
(obywatelstwo, niekaralność, kwalifikacje) w doborze ważne są również kwalifikacje etyczne
i kompetencje psychologiczne funkcjonariusza, które stanowią o odporności psychicznej
i zabezpieczeniem przed nierzetelnością i nadużyciami moralnymi w procesie wykonawczym,
zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, w jakie niewątpliwie obfituje środowisko więzienne14.
Stres zawodowy to napięcie wywołane czynnikami stresogennymi tkwiącymi bezpośrednio
w środowisku pracy, bądź związanymi z wykonywaną zawodowo pracą i zostaje wywołany
obiektywną niezgodnością między człowiekiem, a jego środowiskiem pracowniczym. Niezgodność ta
może wynikać z braku możliwości wypełnienia obowiązków lub z mało satysfakcjonujących
wzmocnień za wykonanie zadania15. Znaczna grupa stresorów pracowników więziennictwa wynika
z bezpośredniego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności. Zagrożenia dotyczą działań
interwencyjnych i neutralizowania sytuacji ekstremalnych, patologicznych reakcji więźniów
zaburzonych psychicznie, depresyjnych, z obniżonym intelektem, uzależnionych, a także obcowania
z osobami mogącymi być nosicielami wirusa HIV lub chorymi na AIDS16. Z niekorzystnych interakcji
między personelem a niektórymi kategoriami więźniów może płynąć bezpośrednie zagrożenie agresją
fizyczną17. Oprócz fizycznej przemocy funkcjonariusze narażeni są na werbalne formy agresji i oznaki
lekceważenia18. Dodatkowym stresem jest presja w postaci gróźb, szantażu oraz narażenie
na manipulację ze strony więźniów19. Źródłem stresu personelu może być odpowiedzialność
za podopiecznych oraz konieczność niesienia im pomocy w życiowych sytuacjach20.
Dodatkowo nadmiar obowiązków i obciążenie pracą21, a także zbyt duża liczba osób przypadających
na jedną osobę z personelu będących pod jego opieką mogą pogłębiać frustrację22.
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R. Poklek, Mental anti-stress training in preventing the professional burnout syndrome in prison officers
[w:] Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and
sports programmes, (red.) M. Sokołowski, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007
12
H.
Karaszewska,
Personel
więzienny
jako
realizator
idei
resocjalizacji
[w:] Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak,
Wydawnictwo UAM, CZSW, COSSW, Poznań – Warszawa – Kalisz 2004.
13
R. Poklek, Poklek R., Elementy kultury fizycznej w psychologicznym warsztacie antystresowym [w:] Promocja
zdrowia we współczesnym więziennictwie, (red.) K. Klukowski, P. Łapiński, A. Wiza A. Kaczmarek,
Wydawnictwo COSSW, Kalisz 2006
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J. Rejman, Źródła etyki zawodowej wychowawcy penitencjarnego. Wybrane propozycje [w:] Autorytet
i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, J. Świeta, M. Kuć, I. Niewiadomska
(red.), Lublin 2004.
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M.C.W. Peeters, W.B. Schaufeli, B.P. Buunk, The role of attributions in the cognitive appraisal of work
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[w:] Komplexné sociálne zabezpečenie vojenskègo profesionála, (red.) P. Hamaj, M. Martinska, E. Zavodna,
Wydawnictwo Akademia Sił Zbrojnych Słowacji, Liptovský Mikuláš 2010.
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H. Chmielewska, Psychologiczne aspekty izolacji [w:] Zagadnienia penitencjarne. Skrypt dla słuchaczy szkoły
podoficerskiej SW, Wydawnictwo COSSW, Kalisz 2004.
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Frustracja pracowników więziennictwa ma także związek z pełnioną w rolą zawodową23
i negatywnym nastawieniem pozostałych członków społeczeństwa do osób pracujących w więzieniu24.
Więziennictwo, jako grupa społeczna należy do tzw. „dirty work”, czyli zawodów budzących
powszechną niechęć ze względu na charakter wykonywanego zajęcia (grabarze, śmieciarze, osoby
pomagające narkomanom i bezdomnym, czy chorym na AIDS, policjanci zajmujący się zabójstwami,
patolodzy kryminalni itp.)25. Zawody te mimo, że pożądane ze społecznego punktu widzenia
ze względu na zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa obywateli, jednocześnie są naznaczone
piętnem „materiału z jakim się stykają w pracy”. W stereotypowym myśleniu funkcjonariusze
więzienni przebywając na co dzień z patologią i marginesem społecznym muszą podlegać ich
negatywnym wpływom. Pojawiają się więc pytania czy osoby przebywające w takim otoczeniu
społecznym nie upodabniają się do niego i czy nie stają się skażone negatywnymi właściwościami
środowiska izolacyjnego np. wyobcowanie, hermetyczne zamykanie się we własnym gronie itp.
Czy nie przejmują pewnych niepożądanych cech od więźniów np. brutalność, strategie manipulacyjne,
znieczulenie na krzywdę i relatywizm moralny.
Stres zawodowy funkcjonariuszy służby więziennej wiąże się również z autokratycznym
stylem zarządzania26, a zły stan stosunków międzyludzkich w środowisku pracowniczym, może
wynikać również z protekcyjności, subiektywizmu w traktowaniu i ocenianiu pracowników,
stosowanie pozaoficjalnych kryteriów awansowania i nagradzania. Skutkiem może być poczucie
osamotnienia, niedowartościowania, brak dostatecznej stymulacji ze strony przełożonych, brak
potwierdzenia prawidłowo pełnionej roli, niska samoocena umiejętności pracowniczych, a w relacjach
między współpracownikami może rodzić zazdrość i zawiść27.
Bezsilność wynikająca z niemożności zmiany istniejącej sytuacji mogą prowadzić
do chronicznego stresu, a w konsekwencji do syndromu wypalenia zawodowego28. Skutki są bardzo
liczne i wyjątkowo szkodliwe, przyjmując charakter zaburzeń natury fizjologicznej, psychologicznej
oraz behawioralnej29. Mamy tu na myśli jakość pracy w zakresie kontaktów z osobami pozbawionymi
wolności, przełożonymi i podwładnymi oraz współpracownikami na równoległych stanowiskach
służbowych30. Uzasadnia to konieczność eksploracji zjawiska stresu zawodowego funkcjonariuszy
więziennictwa i poszukiwanie sposobów minimalizowania jego skutków.
Personel więzienny jest ważną częścią systemu penitencjarnego realizującego misję
więziennictwa, jednak nie jest on jednolitą kategorią społeczną, mieszczą się tu funkcjonariusze: 1)
stale pracujący w bezpośredniej styczności z więźniami, 2) funkcjonariusze o ograniczonej w czasie
23

W.B. Schaufeli, M.C. Peeters, Job stress and burnout among correctional officers: A literature review
„International Journal of Stress Management”, 2000, Nr 7.
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stress, “Journal of Criminal Justice”, 1983, Nr 11.
25
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B.M. Gassaway, Baylor University Press Waco, Texas 2007.
26
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styczności z więźniami, 3) tacy, których styczność z więźniami jest sporadyczna albo nie ma jej
wcale31. Do pierwszej subkategorii należą funkcjonariusze ochrony, pracownicy działu
penitencjarnego, grupa ta obejmuje również personel medyczny, nauczycieli szkół więziennych
oraz osoby nadzorujące pracę więźniów. Drugą subkategorię tworzą członkowie kierownictwa
zakładu penitencjarnego, których praca ma charakter kontrolno-wizytatorsko-interwencyjny,
a także członkowie administracji ponadzakładowej nadzorującej pracę zakładu lub aresztu,
dokonujący czynności kontrolnych, wymagających ograniczonych kontaktów z więźniami.
Do subkategorii trzeciej należą osoby, które z racji swoich obowiązków służbowych niezwykle rzadko
lub wcale nie mają styczności z osobami pozbawionymi wolności. Są to niektórzy kierowcy,
pracownicy działu finansowego, komórek inwestycyjnych, kadrowych, a także część personelu
Centralnego Zarządu SW32. Wynika z tego, że stres zawodowy może być różnie odbierany
w zależności od subkategorii do której należy personel wyłonionej ze względu na styczność
z osadzonymi. Ponadto również specyfika czynności służbowych wykonywanych wobec tych
osadzonych może wpływać na sposób przeżywania stresu (inny u funkcjonariuszy ochrony,
działu penitencjarnego, czy służby zdrowia).
Metodologia badań
Przedmiotem podjętych badań była problematyka stresu zawodowego charakterystycznego
dla personelu więziennego. Cel obejmował określenie poziomu stresu zawodowego funkcjonariuszy
Służby Więziennej wykonujących różne obowiązki służbowe w bezpośredniej styczności z więźniami.
Starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest poziom stresu i dominujący czynnik stresowy funkcjonariuszy Służby Więziennej
pracujących w bezpośrednim kontakcie z więźniami?
2. Czy specyfika zadań służbowych (ochrona, resocjalizacja, opieka medyczna) różnicuje badaną
populację?
Badania oparto o metodę sondażu diagnostycznego, przy zastosowaniu techniki testowej.
W tym celu wykorzystano standaryzowane narzędzie w postaci Kwestionariusza Stresu Służby
Więziennej autorstwa A. Piotrowskiego. Jest to trafny i rzetelny test psychologiczny, umożliwiający
określenie poziomu nasilenia pięciu specyficznych czynników stresu zawodowego odczuwanego
przez personel więzienny: 1) obciążenie pracą; 2) dyssatysfakcja z pracy; 3) styl zarządzania;
4) kontakty z osadzonymi; 5) atmosfera w pracy. Suma wyników uzyskanych w poszczególnych
skalach kwestionariusza pozwala oszacować globalny poziom stresu zawodowego badanego
respondenta33.
Zmienną niezależną była przynależność respondenta do określonego pionu służby i tym
samym specyfika kontaktu z osadzonymi (ochrona – czynności dyscyplinująco-zabezpieczające;
penitencjarny – czynności wychowawczo-resocjalizacyjne i terapeutyczne; służba zdrowia
– czynności leczniczo-pielęgnacyjne). Zmienną zależną główną był globalny poziom stresu, na który
składają się zmienne zależne cząstkowe (obciążenie, dyssatysfakcja, styl zarządzania, kontakty
z osadzonymi, atmosfera w pracy). Wskaźnikiem zmiennej niezależnej jest wskazanie działu służby
w metryczce dołączonej do testu, natomiast wskaźnikami zmiennej zależnej są wyniki uzyskane przez
badanych w teście psychologicznym KSSW.
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Rysunek 1. Schemat zależności między zmiennymi
Źródło: opracowanie własne
Badania przeprowadzono w okresie od lutego do lipca 2012 roku wśród funkcjonariuszy
odbywających różnego rodzaju szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej
w Kaliszu34. W badaniach wzięło udział 134 funkcjonariuszy SW z czego 63 stanowiły kobiety a 71
mężczyźni. Zbadano funkcjonariuszy działu ochrony (51 osób), działu penitencjarnego (55 osób)
i służby zdrowia (28 osób).
Wyniki badań
Uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące poziomu stresu funkcjonariuszy
wymagało pogrupowania wyników na 3 kategorie: niskie (1-4 sten), przeciętne (5-6 sten) i wysokie
(7-10 sten). Rozkład pokategoryzowanych wyników prezentuje wykres 1.
Wśród badanych funkcjonariuszy poziom subiektywnego poczucia obciążenia pracą rozkłada
się niemalże równomiernie w zakresie wyników przeciętnych i wysokich (około 35%), najmniej w tej
skali uzyskuje wyniki niskie. W badanej grupie najczęściej można spotkać osoby silnie przeciążone,
jak i takie, które odczuwają przeciętne obciążenie obowiązkami służbowymi. Prawdopodobnie wynika
to ze specyfiki pracy na konkretnym stanowisku i realizacji mniej lub bardziej obciążających zadań,
albo właściwości indywidualnych regulujących subiektywny odbiór rzeczywistości zawodowej jako
mniej lub bardziej obciążającej.
W skali dyssatysfakcja z pracy większość badanych uzyskuje wynik wskazujący na przeciętny
poziom dyssatysfakcji (41%) lub niski (38,8%). Praca w środowisku więziennym może być źródłem
wielu niepowodzeń, z uwagi na podmiot interakcji (osoby zdemoralizowane) oraz specyfikę instytucji
(totalność). Jednak to od personelu zależy, czy w codziennej pracy będzie odczuwał satysfakcję
z osiągnięcia nawet minimalnych pozytywnych efektów. Wyniki w analizowanej skali wskazują,
że większość funkcjonariuszy jest dobrze przystosowana do pracy w środowisku więziennym, o czym
może świadczyć fakt, że zaledwie 20,1% badanych wykazuje wysoki poziom odczuwania
dyssatysfakcji z wykonywanych obowiązków. Potrafią nie przejmować się porażkami, a cieszyć nawet
z niewielkich sukcesów.
Styl zarządzania nie stanowi źródła stresu zawodowego dla większości respondentów – ponad
56% uzyskało wynik niski, a 25,4% przeciętny poziom tego czynnika stresogennego. Relacje
interpersonalne panujące wśród personelu więziennego oparte są na zasadach przełożony – podwładny
i jest to wpisane w specyfikę instytucji totalnej. Prawdopodobnie osoby decydujące się podjąć pracę
34

Z uwagi na ograniczone ramy publikacji przedstawiono tutaj tylko wycinek szerszych badań,
które przeprowadzono wspólnie z dr Andrzejem Piotrowskim z Uniwersytetu Gdańskiego. Objęły one
znacznie większą liczbę funkcjonariuszy z kilku pionów służby i uczestniczących w różnych typach szkoleń
zawodowych i doskonalących, uwzględniając także inne zmienne niezależne pominięte w prezentowanym
opracowaniu.
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w więzieniu liczą się z koniecznością podporządkowania i jednoosobowym, czasami autokratycznym
stylem zarządzania, dlatego nie stanowi to dla nich źródła frustracji. Wskaźnikiem jest wynik niewielu
funkcjonariuszy (17,9%) osiągających w tej skali poziom wysoki.
Kontakty z osadzonymi również nie stanowią czynnika silnie stresującego, gdyż zaledwie
14,2% spośród badanych funkcjonariuszy wykazuje wysoki poziom nasilenia stresu związanego z tego
rodzaju stresorem, a większość uzyskało wynik przeciętny (44%) lub niski (41,8%).
Praca funkcjonariuszy działu ochrony i działu penitencjarnego oparta jest w głównej mierze
na bezpośredniej styczności z osadzonymi. Fakt, że dla większości z nich kontakty z więźniami
nie stanowią problemu świadczy o właściwie dokonanym wyborze zawodu więziennika
lub uodpornienia się na tego rodzaju stresory. Problem ten wymaga dokładniejszego zbadania,
gdyż wysoka odporność na stres wynikający z kontaktu z podopiecznym w zawodach pomocowych
i usługowych może być oznaką swoistego znieczulenia się i wskaźnikiem depersonalizacji kontaktów
interpersonalnych, która jest jednym z objawów syndromu wypalenia zawodowego.
Niskie wyniki dominują w skali związanej z atmosferą w pracy – ponad 58% badanych,
co świadczy o dość dobrej integracji środowiska pracowniczego i spójności funkcjonariuszy jako
grupy zawodowej.
W skali Globalne nasilenie stresu blisko połowa badanych funkcjonariuszy wykazuje niski
poziom ogólnego zestresowania (48,5%). Praca funkcjonariuszy SW jest trudna, a zwłaszcza gdy
większość zadań realizują w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, niemniej zbyt duży poziom
zestresowania mógłby negatywnie wpłynąć na realizację obowiązków zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami etyki zawodu więziennika. Wśród badanych, podobnie jak i w całej populacji
personelu więziennego, występują osoby silnie zestresowane, niemniej jest ich zdecydowanie mniej
(zaledwie 15,7% respondentów wykazuje poziom wysoki poziom zestresowania).

Wykres 1. Skumulowane rozkłady procentowe wyników poziomu nasilenia stresu zawodowego
funkcjonariuszy służby więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z więźniami (n=134)
Źródło: badanie własne.
Analizując średni profil stresu badanych funkcjonariuszy można stwierdzić, że dominującym
czynnikiem stresującym jest obciążenie pracą. Średnia wyników choć najwyższa mieści się
w przedziale wyników przeciętnych. Przeciętne nasilenie stresu dotyczy również poczucia
dyssatysfakcji z pracy. Wyniki w pozostałych czynnikach oraz globalnego stresu osiągają poziom
niski.
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Wykres 2. Średni profil stresu funkcjonariuszy służby więziennej pracujących w bezpośrednim
kontakcie z więźniami (n=134)
Źródło: badania własne.
Spośród 6 skal Kwestionariusza Stresu Służby Więziennej 2 istotnie różnicują badaną
populację funkcjonariuszy służby więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z więźniami.
Różnice dotyczą skal Obciążenie pracą oraz Styl zarządzania. W przypadku pozostałych skal różnice
są nieistotne pod względem statystycznym.
Tabela 1. Zróżnicowanie średnich wyników czynników stresu w zależności od działu służby.
Dział
Dział
Służba
penitencjarny
ochrony
zdrowia
Skale KSSW
F
p
M
sd
M
sd
M
sd
Obciążenie pracą
Dyssatysfakcja
z pracy
Styl zarządzania
Kontakty
z osadzonymi
Atmosfera w pracy

6,12

1,96

5,09

2,26

6,32

1,98

4,555

0,012

4,88

1,56

5,02

1,84

5,57

1,57

1,582

0,209

4,53

1,70

4,20

1,71

5,39

1,93

4,306

0,015

4,49

1,53

4,98

1,83

5,25

1,58

2,16

0,119

4,71

2,15

4,11

1,56

5,00

2,26

2,293

0,105

Globalny stres
4,47
1,53
4,36
1,96
5,25
1,76
2,535
0,083
Oznaczenia: M – średnia arytmetyczna; sd – odchylenie standardowe; F – (jednoczynnikowa analiza
wariancji) wartość statystyki F; p – poziom istotności różnic.
Źródło: badanie własne.
W celu sprawdzenia dokładnego zweryfikowania różnic między grupami w tych skalach
których analiza wariancji wykazała istotne rozbieżności, zastosowano test rozstępu wielokrotnego
Duncana.
W skali Obciążenie pracą przedstawiciele więziennej służby zdrowia (pielęgniarki) wykazują
zbliżony poziom do funkcjonariuszy działu penitencjarnego (wychowawcy), natomiast w porównaniu
z funkcjonariuszami działu ochrony ich poziom jest zdecydowanie wyższy (różnica w teście Duncana
istotna na poziomie p=0,011). Z kolei funkcjonariusze działu ochrony przejawiają najniższy poziom
poczucia obciążenia pracą i różnią się także od wychowawców penitencjarnych (p=0,027).
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W skali Styl zarządzania personel służby zdrowia wykazuje najwyższy poziom wrażliwości
na więzienny styl zarządzania i różni się od wychowawców na poziomie p=0,026,
a od funkcjonariuszy ochrony na poziomie p=0,003.

Wykres 3. Średnie profile stresu funkcjonariuszy służby więziennej
w zależności od działu służby (n=134)
Źródło: badania własne.
Analizując średnie profile funkcjonariuszy działów pracujących w bezpośrednim kontakcie
z więźniami można zaobserwować, że najwyższe wyniki uzyskują przedstawiciele więziennej służby
zdrowia.
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Badani funkcjonariusze najczęściej przejawiają niskie lub przeciętne nasilenie poszczególnych
czynników stresu zawodowego. Dominującym czynnikiem stresującym jest obciążenie pracą.
2. Specyfika zadań, wynikająca z pracy w określonym dziale, różnicuje istotnie badanych
w zakresie 2 spośród 6 analizowanych czynników stresu. Różnice dotyczą obciążenia pracą
oraz stylu zarządzania.
3. Funkcjonariusze działu ochrony przejawiają najniższy poziom obciążenia pracą i różnią się
statystycznie pod tym względem od wychowawców penitencjarnych i więziennych
pielęgniarek.
4. Funkcjonariusze więziennej służby zdrowia wykazują najwyższy poziom stresu wynikający ze
stylu zarządzania w jednostce penitencjarnej, jednak na poziomie statystycznym różnią się oni
wyłącznie od funkcjonariuszy działu ochrony.
Należy prowadzić dalsze badania i poszukiwać związków między przejawianym przez
funkcjonariuszy stresem a ich życiem rodzinnym oraz funkcjonowaniem w innych rolach społecznych
(towarzyskich, przyjacielskich, sąsiedzkich, społeczności lokalnej itp.).
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MULTIMEDIALNY TRENING DECYZYJNY
A OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Streszczenie
Infrastruktura w dosłownym tłumaczeniu oznacza urządzenia i instytucje zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jako całości i poszczególnych jej dziedzin.
Stanowi kompilację powiązanych ze sobą podukładów i wzajemnych współzależności elementów
stanowiących całość. Równocześnie ułatwia i warunkuje działalność gospodarczą i społeczną.
Potrzeba niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz pomyślności społeczeństw nadaje
pewnym jej elementom strategiczny charakter i pozwala określać je mianem infrastruktur
krytycznych. Autor, definiując infrastrukturę krytyczną i jej ochronę, w myśl ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, dokonał podziału na systemy infrastruktury krytycznej. W prezentowanym artykule
zwrócił uwagę, na fakt, iż infrastruktura krytyczna może być dysfunkcyjna w wyniku zniszczenia
lub uszkodzenia, działania zakłócającego gospodarczy rozwój państwa, a także stwarzanego
zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. Dodatkowo, gospodarczo i społecznie krytyczna rola
infrastruktur krytycznych wymaga systemowego podejścia do ich ochrony, które zapewni im
normalne funkcjonowanie. Zdaniem autora implikuje to za sobą konieczność zapewnienia takich form
ochrony, które będą adekwatne do potrzeb stawianych infrastrukturom krytycznym przez ludność
konsumującą postęp cywilizacyjny i techniczny, zagrożenia naturalne, antropogeniczne wojny
oraz multifunkjonalność tychże infrastruktur. Autor zwraca uwagę na fakt, że tak duże zróżnicowanie
zagrożeń oznacza koncentrację nad rozwojem nie tylko fizycznych form zabezpieczeń, ale również
innych, tj. prawnych, teleinformatycznych, technicznych, osobowych, planów odtwarzania.
Ponadto chęć i potrzeba zapewnienia niezakłóconego działania infrastruktur krytycznych, zdaniem
autora, wiąże się także z permanentną współpracą podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz
jej ochrony. Koordynację działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce jest Rządowe
Centrum bezpieczeństwa, współpracujące z ministrami – gospodarzami systemów infrastruktury
krytycznej i operatorami infrastruktur krytycznych.
Autor w artykule przedstawia możliwości zastosowania Multimedialnego Treningu
Decyzyjnego. Zastosowanie tego narzędzia w działaniach na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej,
zaproponowany przez autora, pozwala na realną ocenę poziomu przygotowania uczestników ochrony
infrastruktury krytycznej. Multimedialny Trening Decyzyjny dedykowany indywidualnie do potrzeb
odbiorcy końcowego, stwarza możliwości organizacji ćwiczeń na dowolnym poziomie, w dowolnej
konfiguracji, przyczyniając się do budowania relacji publiczno – prywatnej danego szczebla ochrony
infrastruktury krytycznej. Multimedialny Trening Decyzyjny korzysta z przyjętych rozwiązań
systemowych do wypracowania optymalnej decyzji minimalizującej prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożenia danego rodzaju, ograniczającej zasięg jego oddziaływania lub pozwalającej
w maksymalnie krótkim czasie na przywrócenie parametrów użytkowych obiektów, urządzeń,
instalacji, czy usług. Zdaniem autora jest narzędziem, które warto stosować w podnoszeniu
umiejętności podmiotów sprawujących bezpośredni nadzór i kontrolę nad infrastrukturami
krytycznymi w Polsce.
Abstract
Infrastructure literally means the device and institutions to ensure the correct functioning
of the economy as a whole and its individual sectors. It is a compilation of related subsystems and
mutual interdependence of elements of a whole system. At the same time it facilitates and determines
the economic and social activities. The need to maintain the smooth functioning and development
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of the economy and the well-being of society gives it a strategic elements and allows to define
themselves as critical infrastructures. By defining critical infrastructure and its protection,
In accordance with the Crisis Management Act a division of the systems of critical
infrastructure has been conducted. In this paper attention has been drawn to the fact that critical
infrastructure can be dysfunctional as a result of the destruction of, or damage to, the activities
disturbing economic development of the state, as well as it may cause risks to the life and health
of citizens. In addition, economically and socially critical role of critical infrastructure requires
a systematic approach to conservation that will give them to function normally. According to the
author, this implies the necessity to provide such forms of protection that are relevant to the needs
posed by the population of critical infrastructures consumer of the progress of civilization
and technological, natural hazards and anthropogenic war multifunkjonalność these infrastructures.
The author draws attention to the fact that such a large variety of risks is concentrating on the
development of not only the physical forms of security, but also others, such as legal, ICT, technical,
personal recovery plans. In addition, the desire and the need to ensure the smooth operation of critical
infrastructure, according to the author, is also linked to ongoing collaboration of actors involved in
efforts to protect it. Coordination of activities in the field of critical infrastructure protection in Poland
is the Government Security Centre, working with ministers - host of critical infrastructure systems and
operators of critical infrastructures.
The author in the article shows the possibility of using the Multimedia Training decisionmaking. The use of this tool in their efforts to protect critical infrastructure, as proposed by the author,
allows for a realistic assessment of the preparedness of the participants of critical infrastructure
protection. Multimedia training decision individually dedicated to the needs of the end user, it creates
opportunities for organizing training at any level, in any configuration, helping to build public
relations - the level of private critical infrastructure protection. Multimedia training decision-making
use of system solutions adopted to achieve optimal decision as to minimize the likelihood of a given
type of risk, limiting the extent of its impact, or allowing in the shortest time possible to restore the
operational parameters of facilities, equipment, systems, and services. According to the author this
is a tool that should be used in improving the skills of those who contribute to the direct supervision
and control of critical infrastructure in Poland.
Wprowadzenie
Infrastruktura w dosłownym tłumaczeniu oznacza urządzenia i instytucje zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jako całości i poszczególnych jej dziedzin.
Stanowi kompilację powiązanych ze sobą podukładów i wzajemnych współzależności elementów
stanowiących całość1. Równocześnie ułatwia i warunkuje działalność gospodarczą i społeczną.
Potrzeba niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz pomyślności społeczeństw nadaje
pewnym jej elementom strategiczny charakter i pozwala określać je mianem infrastruktur
krytycznych. Pojęcie infrastruktury krytycznej i jej ochrony zostało zdefiniowane w ustawie
o zarządzaniu kryzysowym2, z podziałem na poszczególne systemy.
Ochrona infrastruktury krytycznej stanowi strategiczny obszar zarządzania kryzysowego.
Rozumiana jest jako czynności podejmowane w celu spełniania określonych funkcji, takich jak
ciągłość działania i integralność infrastruktury krytycznej. Stawia się przed nią poważne zadania:
 zapobieganie zagrożeniom i ryzykom lub słabym punktom,
 ograniczanie, neutralizacja skutków oraz szybkie odtwarzanie infrastruktury krytycznej na wypadek
awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Infrastruktura krytyczna może być dysfunkcyjna w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia,
działania zakłócającego gospodarczy rozwój państwa, a także stwarzanego zagrożenia życia i zdrowia
obywateli. Gospodarczo i społecznie krytyczna rola infrastruktur krytycznych wymaga systemowego
podejścia do ich ochrony, które zapewni im normalne funkcjonowanie. Implikuje to za sobą

1

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994,
s. 229, 481.
2
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
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konieczność zapewnienia takich form ochrony, które będą adekwatne do potrzeb stawianych
infrastrukturom krytycznym przez ludność konsumującą postęp cywilizacyjny i techniczny,
zagrożenia naturalne, antropogeniczne wojny oraz multifunkjonalność tychże infrastruktur.
Oznacza to koncentrację nad rozwojem innych niż stricte fizyczne form zabezpieczeń infrastruktury
o charakterze społeczno-krytycznym oraz permanentną współpracę podmiotów zaangażowanych
w działania na rzecz jej ochrony.
Formy ochrony infrastruktury krytycznej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mając na uwadze takie wymagania dla systemu,
jak kompleksowość i elastyczność oraz łatwość zastosowania i przyswojenia rozwiązań w środowisku
osób odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej, przedstawiło sześć form ochrony
infrastruktury krytycznej3:
 Ochronę fizyczną – obejmuje podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
życia i zdrowia i nietykalności cielesnej oraz ochronę mienia, nawiązując w głównej mierze
do realizacji czynności, o których mowa w ustawie o ochronie osób i mienia4;
 ochronę techniczną – rozumiana jest poprzez techniczne elementy ochrony jednostki. Sprowadza się
do zapewnienia systemu alarmowania i działań ratowniczych, systemów sygnalizacji
przeciwpożarowej, produkcji i dystrybucji ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa instalacji, środków
technicznych dla zapobiegania błędom operatora;
 ochronę osobową – to praktyki i procedury minimalizujące ryzyko powstania zagrożenia wskutek
działalności człowieka (umyślnej bądź przypadkowej). Ochrona tego typu obejmuje ograniczenie
dostępu do określonych stref osobom trzecim, dokładny skaning przed zatrudnieniem (tzw. badania
przesiewowe), poziomowanie wyszkolenia pracowników, promowanie przestrzegania przepisów;
 ochronę teleinformatyczną – w sposób nieunikniony nawiązuje do zapewnienia poufności,
integralności i niezawodności danych. Oznacza wszelkie przedsięwzięcia minimalizujące ryzyko
„ugodzenia”
systemów
infrastruktury
krytycznej
za
pośrednictwem
infrastruktury
teleinformatycznej. Zapewnia również działania na rzecz przeciwdziałania wirtualnym atakom
oraz inną działalnością cybernetyczną rodzącą zaburzenia w funkcjonowaniu infrastruktur
krytycznych;
 ochronę prawną – wyrażona poprzez podejmowanie prawnych działań mających ograniczać ryzyko
ingerowania w podmioty o kapitalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Polega na
podejmowaniu działań chroniących m.in. przed rozwiązaniem, zmianą przeznaczenia, zbycia lub
przeniesienia siedziby za granicę spółek, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie
obiektów, urządzeń, instalacji i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym
mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązanie, o którym mowa,
nadaje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa bardzo istotną kompetencję do „trzymania
w ryzach zarządów spółek i grup kapitałowych” ważnych dla państwa. Kompetencja ta spełnia
w pewnym sensie funkcję „złotego kluczyka”;
 ochronę planów odtwarzania – dotyczy przywracania możliwości dostarczania usług przez
infrastrukturę krytyczną. Jest typem ochrony występującym w najtragiczniejszych okolicznościach,
tj. już wówczas, gdy zapewnienie dostarczanych usług w sytuacji zagrożenia było niemożliwe.
Mimo sporządzenia zasadniczych wariantów odtwarzania infrastruktury krytycznej stanowi –
zresztą bardzo słusznie – obligatoryjny element struktury planu ochrony infrastruktury krytycznej
sporządzanego przez właściwe podmioty w tym zakresie5.
Podejście holistyczne do ochrony elementów kluczowych dla gospodarki państwa i zbiorowej
pomyślności jego obywateli wynika z obowiązku zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa
3

M. Pyznar, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury –
wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, [w:] A. Tyburska, Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno
2010, s. 107–108.
4
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.
5
M. Mytkowska, R. Wróbel, Ochrona infrastruktury krytycznej a obowiązek opracowania planów
i programów wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, [w:] „Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012,
nr 2, s. 231.
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we wszystkich aspektach każdemu obywatelowi, także w aspekcie dostarczania usług, np. opieki
zdrowotnej, zaopatrywania w żywność czy wodę. Unikatowość, podatność na zagrożenia,
wielowymiarowość i dotkliwość strat, zróżnicowany czas odbudowy oraz transgraniczny charakter
dóbr i usług dostarczanych wskutek niezakłóconego funkcjonowania infrastruktur krytycznych
wymagają od państwa takich rozwiązań organizacyjnych (w tym prawnych i proceduralnych),
technicznych oraz strategicznych, które zapewnią resortom i instytucjom włączonym do działań na
rzecz ochrony infrastruktury krytycznej adekwatną do potrzeb liczbę zadań i kompetencji.
Skomplikowana i nie do końca rozpoznana współzależność infrastruktur krytycznych potwierdzają
konieczność poszukiwania i wdrażania rozwiązań kompleksowych.
Partnerstwo publiczno-prywatne
W realizacji działań na rzecz skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej uczestniczyć muszą
przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego. Jednolita metodologia realizacji działań
zmierzająca do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury
krytycznej pozwoli zapobiegać zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczać
i neutralizować ich skutki, a także szybko odtworzyć tę infrastrukturę w przypadku awarii, ataków
oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Współpraca w ochronie
infrastruktury krytycznej powinna być realizowana na poziomie strategicznym i operacyjnym zgodnie
z przyjętymi kanałami wymiany informacji. Głównym jej założeniem jest zwiększenie odporności
infrastruktur krytycznych na zakłócenia i zniszczenia oraz promowanie relacji publiczno-prywatnej.
Właśnie relacje publiczno-prywatne stanowić powinny nieprzerwany przedmiot usprawnień
w zakresie reagowania na różnorodność zagrożeń produktów infrastruktury krytycznej i jej fizycznych
elementów. Jednym z pomysłów na zapewnienie sprawnej i rzetelnej wymiany informacji jest
organizacja forów ochrony infrastruktury krytycznej, które w założeniu miałyby:
 wspierać merytorycznie operatorów infrastruktur krytycznych,
 gromadzić strony forów na wspólnych ćwiczeniach z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 przyczyniać się do budowania i utrzymywania relacji publiczno-prywatnych opartej na charakterze
stricte deklaratywnym.
Wspólne ćwiczenia, o których mowa, mogą przybierać różne cele oraz formy, jednak
każdorazowo przyczyniają się do praktycznej weryfikacji wcześniej ustalonych bądź zakładanych
rozwiązań. Jedną z form ćwiczenia na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej stanowić może
Multimedialny Trening Decyzyjny.
Multimedialny Trening Decyzyjny – założenia
Multimedialne Treningi Decyzyjne, których dynamiczny rozwój nastąpił na początku XXI
wieku, przeznaczone są dla wyselekcjonowanego odbiorcy dorosłego jako nowa kategoria gier
edukacyjnych. Multimedialne Treningi Decyzyjne określane również często jako gry poważne
(Serious Game) lub symulacyjne gry treningowe (Training Game Simulation) w większości
przypadków są tworzone na zamówienie jednego klienta zgodnie z jego wymaganiami
jako docelowego odbiorcy.
Co za tym idzie, Multimedialne Treningi Decyzyjne to symulacyjne gry strategiczne
doskonalące współdziałanie zespołów kierowniczych i cenione gry decyzyjne o najwyższym stopniu
komplikacji. Służą do treningu zespołów kierowniczych w trudnych sytuacjach oraz sprawdzenia
odpowiednich strategii na wszystkich poziomach dowodzenia – kierowania. Gry tego typu
są metodycznym i technologicznym osiągnięciem ostatnich lat. Ich niepodważalną zaletą jest to,
że służą nie tylko do trenowania operacyjnych jednostek tematycznych przez zespół sztabowy,
ale również korygowania planów strategicznych i taktycznych.
Multimedialny Trening Decyzyjny jako aktywna gra ucząca jest realizowany za pomocą
narzędzi multimedialnych spełniających trzy charakterystyki techniczne: wideo (ruchomy obraz),
audio (przestrzenny dźwięk) i data (dane bazowe w postaci tekstowej). Gra taka w większości
przypadków oparta jest na symulacjach zdarzeń i prowadzona według ściśle określonych zasad
postępowania opisanych w scenariuszu gry. Jest realizowana na platformie teleinformatycznej.
Wykorzystuje wiele urządzeń multimedialnych i wspomagających je programów eksperckich.
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Może być przeznaczona dla zespołów kierowniczych trenujących zachowania strategiczne i planowe
administracji państwowej, służb ratowniczych państwa i podmiotów o istotnym znaczeniu, takich jak
operatorzy infrastruktur krytycznych6. Gra tego typu idealnie nadaje się do ćwiczeń uczestników
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej.
Gra tego typu wymaga przygotowania odpowiedniego pomieszczenia z metodycznie
rozmieszczonymi stanowiskami symulującymi właściwe funkcje gry, wyposażonymi w media
elektroniczne, łącza alarmowe, sieci łączące multimedia i zewnętrzne ośrodki zarządzania.
Wymieniona infrastruktura jest osiągana w wybranych ośrodkach naukowo-dydaktycznych w Polsce7.
Może zatem, w przypadku jej odpowiedniego wykorzystania, stanowić miejsce praktycznego
sprawdzenia poziomu przygotowania podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz ochrony
infrastruktury krytycznej na każdym poziomie, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.
Obecny stan infrastruktury krytycznej i jej ochrony
Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce stanowi zadanie z zakresu zarządzania
kryzysowego będącego elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Siłą rzeczy ochrona
infrastruktury krytycznej łączy się ściśle z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony
ludności i gospodarczych podstaw bezpieczeństwa.
Aktualne rozwiązania prawne w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
w głównej mierze wynikają z konieczności implementacji rozwiązań Unii Europejskiej
do prawodawstwa polskiego. Obejmują gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń
infrastruktury krytycznej, opracowanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożenia
infrastruktury krytycznej, odtwarzanie tejże infrastruktury oraz współpracę między administracją
publiczną a operatorami infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony.
Pomimo zdefiniowania w ustawie o zarządzaniu kryzysowym pewnych kluczowych dla tej
tematyki pojęć, ciągle można zaobserwować różnorodność interpretacji w ustalaniu tego, co jest
infrastrukturą krytyczną. Z uwagi na niejawny charakter szczegółowych kryteriów (systemowych
i przekrojowych) pozwalających wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia wchodzące w skład
systemów infrastruktury krytycznej trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, które z elementów
infrastruktury narodowej mają strategiczny charakter dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki
oraz społeczeństwa korzystającego z jej efektów, a zatem które należy bezwzględnie chronić.
Ustalenie, kiedy infrastruktura staje się krytyczna, oparte jest na niejawnych kryteriach progowych,
a dodatkowo brakuje jasnej interpretacji ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w odniesieniu
do tego, czy obiekty o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, określane
mianem obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz obiektów
podlegających szczegółowej ochronie, można uznać za infrastrukturę krytyczną8. Jednolity wykaz
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z założenia ma
stanowić element Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjmowanego
w drodze uchwały przez Radę Ministrów. W praktyce oznacza to, że należy się zastanowić, czy do
czasu formalnego przyjęcia programu w formie uchwały wykaz w nim zawarty ma charakter wiążący,
a będący na etapie projektu Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej może stanowić
podstawy do egzekwowania obowiązków nałożonych na operatorów infrastruktur krytycznych.
Trudność w egzekwowaniu obowiązków nałożonych na operatorów wcale nie musi zniknąć

6

R. Przetacznik, Podstawy metodyczne i dydaktyczne organizacji multimedialnych treningów decyzyjnych
z przykładowym założeniem scenariuszowym gry >>MTD PANORAMA<< „Awaria techniczna cysterny
samochodowej przewożącej LTD na terenie zabudowanym w m. st. Warszawa”, Centrum Edukacji
Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP, Warszawa 2007, s. 3-15.
7
Jednym z takich miejsc ośrodków jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Pracownicy Katedry
Badań Bezpieczeństwa w administracji, w których znajdują się liczne pracownie o ww. parametrach
użytkowych, realizują liczne inicjatywy skierowane zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego
oraz studentów.
8
R. Radziejowski, Ochrona najważniejszych obiektów w państwie – zarys tematyki, [w:] Zarządzanie kryzysowe
w systemie bezpieczeństwa państwa, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Wyd. AON, Warszawa 2011,
s. 61-75.
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po zatwierdzeniu programu. Wynika to z faktu, iż uczestnictwo w Narodowym Programie Ochrony
Infrastruktury Krytycznej ma mieć charakter deklaratywny wynikający z nieregulacyjnego podejścia
do ochrony infrastruktury krytycznej, które nie przewiduje sankcji za niedopełnienie obowiązków
określonych w ustawie. Problemów dostarcza również ustalenie zależności jednych infrastruktur
od innych, dokonanie oceny ryzyka, określenie wspólnych priorytetów, kierunków działań
oraz narzędzi sprawdzająco-doskonalących umiejętności stron podejmujących działania na rzecz
ochrony infrastruktury krytycznej.
Ochrona infrastruktury krytycznej zarówno na świecie, jak i w Polsce nie jest zagadnieniem
zupełnie nowym, jednak przypadek ataku terrorystycznego na wieże światowego centrum handlu
w Nowym Jorku ukazał zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury krytycznej
(w wymiarze fizycznym, informatycznym, geograficznym oraz proceduralnym), uświadomił,
że podejście do ochrony infrastruktury krytycznej należy zmienić. Przypomniał wszystkim państwom
i regionalnym organizacjom bezpieczeństwa o globalnych właściwościach zagrożeń, o tym, iż nie ma
dziś granic ani barier nie do pokonania.
W związku z koniecznością ochrony pewnej liczby infrastruktur krytycznych w Unii
Europejskiej Rada Europy wydała dyrektywę mającą ujednolicić proces rozpoznania, wyznaczania
i ochrony infrastruktur krytycznych, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotne skutki
transgraniczne (tzw. europejska infrastruktura krytyczna)9. Obecnie jednak, zgodnie z prawnymi
rozwiązaniami, europejska infrastruktura krytyczna może być wyłaniana (identyfikowana) jedynie
spośród dwóch systemów: energetycznego i transportowego.
Aktualne rozwiązania i praktyki na rzecz poprawy ochrony infrastruktury krytycznej stanowią
próbę odpowiedzi na nowe, dotychczas niespotykane formy i kierunki zagrożeń. Są przedmiotem
badań dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, wchodzącej w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny
nauk społecznych utworzonych uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia
28 stycznia 2011 roku, M.P. Nr 14, poz. 149, i w dalszym ciągu wymagają usprawnień.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Badań Bezpieczeństwa w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie, autor podejmuje próby identyfikacji najbardziej aktualnych
zagrożeń, trudności, złożoności poszczególnych systemów, kładąc szczególny nacisk na ich
funkcjonalność i służebny charakter. Szczególne miejsce spośród wszystkich systemów zajmują
systemy infrastruktury krytycznej, a sama infrastruktura krytyczna nie tylko jest skomplikowana i nie
do końca rozpoznana, ale również wrażliwa. Właściwość ta sprawia, iż wymaga szczególnej ochrony
i poszukiwania nowych rozwiązań. W tym celu autor przygotował i zrealizuje projekt
pt. Infrastruktura krytyczna i jej ochrona w Polsce – analiza i ocena rozwiązań systemowych.
Praktyczne formy działań sprawdzająco-doskonalących przygotowanie uczestników systemu ochrony
infrastruktury krytycznej, który pozwoli na zweryfikowanie m.in. tego, czy:
 wszystkie powiązane ze sobą w sposób funkcjonalny obiekty budowlane, urządzenia, instalacje,
usługi o krytycznym znaczeniu dla niezakłóconego funkcjonowania, rozwoju gospodarki państwa
i jego obywateli zostały uwzględnione w procesie identyfikowania (rozpoznania i wyłaniania)
infrastruktur krytycznych,
 resorty i instytucje włączone do ochrony infrastruktury krytycznej posiadają adekwatną
co do potrzeb ilość zadań i kompetencji,
 współpraca w zakresie wymiany informacji prowadzona jest w sposób permanentny,
 partnerstwo publiczno-prywatne skupiające z jednej strony administrację publiczną, a z drugiej
operatorów infrastruktur krytycznych można opierać na nieregulacyjnym podejściu do ochrony
infrastruktury krytycznej, nieprzewidującym sankcji za niedopełnienie obowiązków przewidzianych
w ustawie.
Przedmiotem szczególnej troski jest współpraca na rzecz wymiany informacji pomiędzy
administracją publiczną a operatorami infrastruktur krytycznych. Problemem wydaje się brak realnego
oddziaływania sektora publicznego na prywatny, co jest szczególnie niekorzystne w kontekście faktu,
iż większość infrastruktur krytycznych spoczywa w rękach prywatnych. Brakuje realnych narzędzi,

9

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie rozpoznawania
i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony,
Dz. U. UE., L 345, 23/12/2008 P. 0075–0082.
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zarówno pomiaru poziomu bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych, jak również sprawdzającodoskonalących przygotowanie uczestników procesu wymiany informacji, działających na rzecz
ochrony infrastruktur krytycznych. Multimedialny Trening Decyzyjny określany przez wybranych
autorów w literaturze jako system >>MeToDa<< pozwala wykorzystywać multimedia, kształcić
umiejętności poprzez wielokrotne ćwiczenia, trenować podejmowanie decyzji w sytuacji wysoko
symulowanej, imitującej rzeczywiste warunki10.
Zasadność rozważań nad organizacją Multimedialnego Treningu Decyzyjnego na rzecz
poprawy ochrony infrastruktury krytycznej wydają się potwierdzać statystyki. W latach 50. XX wieku
Edgar Dale stwierdził, iż procent percepcji nowych wiadomości spada wraz z zubożeniem sposobu ich
przekazu. Dowodem na to jest stożek Dale’a, na podstawie którego można przyjąć, iż ludzie
zapamiętują11:
 10% tego, co czytają (książki, broszury, prospekty, podręczniki),
 20% tego, co słyszą (wykłady, prelekcje, pokazy),
 30% tego, co widzą (obrazy, schematy, przezrocza, slajdy),
 50% tego, co widzą i słyszą (prelekcja ze slajdami i komentarzem),
 70% tego, co powiedzą (dyskusja),
 90% tego, co powiedzą i zrobią (inscenizacja).
Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w Multimedialnym Treningu Decyzyjnym
wykorzystywane są liczne techniki multimedialne, które charakteryzuje znaczna przewaga nad
tradycyjnymi metodami kształcenia. Innymi słowy, procent percepcji nowych wiadomości wrasta
wraz z atrakcyjnością form przekazu. Za Cz. Kupisiewiczem12 można ustalić, w jakim stopniu techniki
multimedialne są lepsze od tradycyjnych metod. Przy zastosowaniu technik multimedialnych:
 oszczędność czasu wynosi 38–70%,
 nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy są rzadsze o 20–40%,
 zrozumienie tematu wzrasta o 50–60%,
 zakres przyswojonej wiedzy jest wyższy o 25–50%,
 tempo uczenia się jest szybsze o 60%,
 skuteczność nauczania jest wyższa o 56%.
Na podstawie własnych doświadczeń M. Sobol pokusił się o dookreślenie cech stosowanego
przez siebie systemu >>MeToDa<< wśród studentów. Uzyskane efekty przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie cech systemu >>MeToDa<< w opinii uczestników treningu
Zalety
Wady
- brak wyraźnego zakończenia (ciągle
- prezentuje pracę na konkretnych stanowiskach,
pozostają problemy do rozwiązania),
- przygotowuje do podejmowania szybkich decyzji,
- długi czas trwania,
- uczy pracy w stresie i w grupach,
- brak podanej struktury podejmowania
- obnaża braki w wiedzy,
decyzji,
- pozwala na zaangażowanie się,
- nieznajomość kompetencji przewidzianych
- ujawnia problemy podczas podejmowania
w treningu podmiotów,
decyzji,
- nierozwiązane kwestie zgodności z prawem
- zapoznaje z procesem decyzyjnym i jego
podejmowanych decyzji,
uczestnikami,
- brak wyraźnie określonych zadań,
- sprawdza predyspozycje i identyfikuje braki,
- wymaga odpowiednio przygotowanej
- przygotowuje do realnej pracy.
grupy (wiedza i umiejętności).
Źródło: M. Sobol, Sposób na wiedzę – metodyczne podstawy multimedialnego treningu decyzyjnego,
Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP, s. 16
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M. Sobol, Sposób na wiedzę – metodyczne podstawy multimedialnego treningu decyzyjnego, Centrum
Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP, s. 2.
11
G. Drygen, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Warszawa 2003, s. 3-7.
12
Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 150-151.
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Zestawienie cech dokonane w tabeli 1, sporządzone na podstawie opinii zarówno praktyków,
jak i osób mających styczność po raz pierwszy z danym zagadnieniem, wskazuje na bogatą zawartość
treściową Multimedialnego Treningu Decyzyjnego jako narzędzia sprawdzająco-przygotowującego.
Rozwiązania systemowe na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej
a Multimedialny Trening Decyzyjny
Wśród rozwiązań systemowych przewidzianych przez ustawę o zarządzaniu kryzysowym jest
powierzenie operatorom pewnych obowiązków na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, m.in.
przygotowania planów ochrony infrastruktury krytycznej, niemniej jednak skoro udział w Narodowym
Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej ma charakter deklaratywny, to trudno oczekiwać
pełnego zaangażowania wszystkich przedstawicieli sektora prywatnego. Ustawodawca w ramach
zachęcenia operatorów do działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej określił, że w przypadku
posiadania przez nich innych planów aniżeli plany ochrony infrastruktury krytycznej, obowiązek
w zakresie tworzenia ich na nowo nie występuje. Problem jednak polega na tym, że brakuje ścisłej
korelacji pomiędzy zawartościami tych planów, a dodatkowo często przygotowywane są na różne
okresy: czas stanu pokoju lub czas stanu wojny. Multimedialny Trening Decyzyjny pozwala
rozstrzygać problemy podobnego pokroju, wskazuje kierunki dalszych działań, a przede wszystkim:
 edukuje, szkoli w zakresie trafnego podejmowania decyzji przez osoby koordynujące działania
na poszczególnych poziomach w sytuacjach kryzysowych oraz nadzwyczajnych, stanowiących
realne lub wirtualne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej,
 w praktyce pozwala dogrywać ustalone wcześniej zasady współpracy pomiędzy stronami
zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, a tym samym przyczynia
się do umacniania relacji publiczno-prywatnej,
 bilansuje możliwości zapobiegania i reagowania na zdarzenia o dużych rozmiarach, wewnątrzi międzysystemowych.
Multimedialny Trening Decyzyjny dotychczas nie był wykorzystywany do realizacji szkoleń
w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, a raczej do szerzej pojmowanego zarządzania
kryzysowego, niemniej jednak wiedza, doświadczenie autora dotycząca organizacji Multimedialnego
Treningu Decyzyjnego oraz badania dokonane w ramach projektu Infrastruktura krytyczna i jej
ochrona w Polsce – analiza i ocena rozwiązań systemowych. Praktyczne formy działań sprawdzającodoskonalących przygotowanie uczestników systemu ochrony infrastruktury krytycznej pozwalają
zaryzykować stwierdzenie, iż w obecnych warunkach Multimedialny Trening Decyzyjny stanowi
nieocenione narzędzie weryfikacji poziomu przygotowania wszystkich uczestników działań na rzecz
ochrony infrastruktury krytycznej.
Analiza i ocena wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonego projektu posłuży m.in.
do:
 przybliżenia rzeczywistości omawianej tematyki,
 wypracowania narzędzi sprawdzająco-doskonalących przygotowanie uczestników systemu ochrony
infrastruktury krytycznej,
 zdefiniowania tzw. dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
 przygotowania i wydania materiałów dydaktycznych na temat ochrony infrastruktury krytycznej
w Polsce dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej13,
 zamieszczenia materiałów na temat ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce na funkcjonującej
stronie
internetowej
administrowanej
przez
Katedrę
Badań
Bezpieczeństwa
– www.edukacjadlabezpieczenstwa.pl,
 opracowania i wdrożenia platformy internetowej o adresie www.ochronainfrastrukturykrytycznej.pl.
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R. Wróbel, Udział Państwowej Straży Pożarnej w działaniach na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej,
„Zeszyty Doktoranckie WBN AON” 2012, nr 2, s. 191-201.
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Podsumowanie
Ochrona infrastruktury krytycznej jest społecznie pożądana. Świadczyć może o tym chociażby
fakt, iż społeczność nie lubi i odczuwa dysfunkcje, jakie pociąga za sobą zakłócenie lub zniszczenie
infrastruktury krytycznej, czego dowód można było zaobserwować również w Polsce w kwietniu 2008
roku po wystąpieniu zjawiska blackoutu – awarii zasilania na rozległym obszarze. W praktyce oznacza
to, iż podstawowym zadaniem logistyki systemów infrastruktury krytycznej jest efektywne
(o odpowiednich parametrach niezawodności) zaopiekowanie usługą możliwie największej liczby
ludności i dążenie do minimalizacji ilości podmiotów jej pozbawionych. Wyzwaniu temu nie jest
łatwo sprostać, zarówno koordynującemu działania na rzecz ochrony infrastruktury w Polsce
Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa14, jak również operatorom bezpośrednio administrującym
infrastrukturą krytyczną poszczególnych systemów. Multimedialny Trening Decyzyjny w działaniach
na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, zaproponowany przez autora, pozwoli na realną ocenę
poziomu przygotowania uczestników ochrony infrastruktury krytycznej. Dodatkowo jest dedykowany
indywidualnie do potrzeb odbiorcy końcowego, dzięki czemu stwarza możliwości organizacji ćwiczeń
na dowolnym poziomie, w dowolnej konfiguracji, przyczyniając się do budowania relacji publicznoprywatnej danego szczebla. Multimedialny Trening Decyzyjny „korzysta” z przyjętych rozwiązań
systemowych do wypracowania optymalnej decyzji minimalizującej prawdopodobieństwo wypasienia
zagrożenia danego rodzaju, ograniczającej zasięg jego oddziaływania lub pozwalającej
w maksymalnie krótkim czasie na przywrócenie parametrów użytkowych obiektów, urządzeń,
instalacji czy usług.
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(NIE)MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACJI SKAUTOWYCH W POLSCE
Streszczenie
Non – governmental organization’s (NGO-sy) w Polsce stanowią znaczny potencjał osobowy
i materialny możliwy do wykorzystania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Organizacje
harcerskie są podmiotami dość dobrze przygotowanymi do brania udziału w działaniach
podejmowanych w sytuacji zagrożenia. Prawo teoretycznie pozwala na udział harcerzy w akcjach
w ramach zarządzania kryzysowego. Brakuje jednak przepisów wykonawczych, które jednoznacznie
określałyby miejsce skautów w całym systemie zarządzania kryzysowego. Stan ten powoduje,
że grupy młodych osób mogących pomóc specjalistycznym służbom i instytucjom nie są brane pod
uwagę przez decydentów w fazie zapobiegania i planowania.
Abstract
Non - governmental organization's (NGO's) in Poland have significant personal and material
potential that can be utilised in the event of an emergency. Scout Organizations are entities fairly well
prepared to participate in activities in an emergency situation. The law theoretically allows for the
participation of Scouts in actions in crisis management. However, there are no regulations which
clearly state the location of scouts within the crisis management system. This condition causes
a situation in which a group of young people who can help the specialist departments and institutions
are not taken into account by decision-makers in the phase of prevention and planning.
***
Organizacje pozarządowe w Polsce stanowią ważny fundament demokracji w naszym kraju.
Nie są nowym zjawiskiem, gdyż podmioty te powstawały i funkcjonowały już w okresie zaborów.
Najwięcej powstało ich jednak po zmianie systemowej w naszym kraju, gdy państwo przestało
wypełniać wszystkie możliwe sfery życia codziennego, a biznes nastawiony był tylko na zysk, nie zaś
na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Organizacje pozarządowe jako trzeci sektor starają się
zapełnić lukę, która utrzymuje się w demokratycznym państwie na styku sfery publicznej zapełnianej
przez administrację państwową i sfery biznesu, dla której najważniejszy jest rynek i zasady nim
rządzące, a co za tym idzie, przedsiębiorstwa nastawione są na generowanie dochodów. Organizacje
społeczne, które są podmiotami non – profit w swojej działalności, stale balansują na krawędzi między
pozyskiwaniem funduszy w sferze biznesu a podejmowaniem inicjatyw zgodnych z deklarowanym
obszarem działań. Często zakres ten w znacznej części pokrywa się z obszarem działania administracji
publicznej i władz państwowych. Jednak ze względu na ogromną ilość zagadnień, jakimi zajmuje się
pierwszy sektor, nie zawsze ma on możliwość wypełniania swoich zdań w sposób pełny i w każdym
aspekcie, tak by poszczególne działania docierały do wszystkich beneficjentów. Pozwala to jednak na
podejmowanie działań przez interesujące mnie podmioty, które wchodząc we współpracę z pierwszym
i drugim sektorem, próbują wypełnić wszelkie luki pozostawione przez pozostałych graczy
w społeczeństwie.
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Organizacje pozarządowe działają w naszym kraju przede wszystkim na podstawie Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie1. Dokument ten reguluje
działanie podmiotów z trzeciego sektora i porządkuje sfery działania organizacji pozarządowych jako
pożytecznych całemu społeczeństwu. Artykuł 4 tej ustawy podaje cały katalog obszarów, które
według ustawodawcy są pożyteczne i potrzebne dla społeczeństwa. W ramach tego katalogu
wymienione są takie działania, jak: realizacja zadań na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
podejmowanie zadań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalności Sił Zbrojnych RP,
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą. Jak widać, ustawodawca jako pożyteczne i ważne dla naszego kraju
i obywateli podaje działania wspierające bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski. Ważnym
aspektem katalogu działań pożytecznych dla społeczeństwa są działania podejmowane w ramach
zarządzania kryzysowego, takie jak niesienie pomocy humanitarnej, udział w działaniach
ratowniczych czy też wspieranie specjalistycznych służb, inspekcji i straży w ich działaniach podczas
sytuacji kryzysowej. Działania te w znacznym zakresie realizowane są przez różnego rodzaju
stowarzyszenia i fundacje, które tego typu działalność mają wpisaną w swoich statutach i realizują
ją na co dzień lub też poprzez akcje doraźne podczas sytuacji kryzysowej i kryzysu.
Innymi dokumentami regulującymi działalność stowarzyszeń i fundacji w naszym kraju,
w kontekście zarządzania kryzysowego, są: Konstytucja RP, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm., Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz. U. Nr 44, poz. 220 z późn. zm., Ustawa z dnia 18
kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm., Ustawa z dnia
29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 156,
poz. 1301 z późn. zm., Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, Dz. U. Nr 113,
poz. 985 z późn. zm. Istnieje także wiele innych ustaw, w których wspomniane są organizacje
pozarządowe i ich pola działania, które są przynajmniej częściowo zbieżne z zadaniami
realizowanymi w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Oczywiście organizacje te funkcjonują
także zgodnie innymi aktami normatywnymi obowiązującymi praktycznie wszystkie podmioty
w Polsce.
Dodatkowymi dokumentami normującymi działalność organizacji skautowych w zakresie
działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem są statuty tych podmiotów, a także
różnego rodzaju porozumienia podpisywane z ministerstwami, strażami, inspekcjami i innymi
podmiotami odpowiedzialnymi w Polsce za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Większość tych
porozumień opiera się w głównej mierze na założeniach współpracy i rozwijaniu świadomości wśród
młodych ludzi dotyczącej działania określonej instytucji, której dotyczy porozumienie.
Akty prawa powszechnie obowiązującego, przepisy wewnętrzne organizacji skautowych
oraz zawarte przez nie porozumienia dają podstawy do działania w sytuacjach kryzysowych.
Dokumenty te określają możliwości organizacyjne tych podmiotów do podejmowania działań
z zakresu zarządzania kryzysowego. NGO-sy realizują w swojej pracy przede wszystkim zadania
z zakresu bezpieczeństwa na rzecz społeczności lokalnych, na których terenie zamieszkania istnieją.
W różnym stopniu i zakresie, zależnie od rejonu kraju i jego specyfiki, organizacje mają możliwość
udziału w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego. Działanie interesujących mnie podmiotów
opiera się w dużej mierze na samorealizacji ludzi w organizacjach pozarządowych. Samorealizacja ta
związana jest z chęcią zapewnienia sobie i najbliższym poczucia bezpieczeństwa. Dodatkowo
działalność w organizacjach pozarządowych pozwala na zaspokajanie przez te podmioty potrzeb
społecznych, których nie chcą lub nie mogą zaspokoić podmioty administracji publicznej oraz sfera
biznesu2.
Organizacje pozarządowe, a wśród nich i harcerskie, stanowią znaczną siłę w naszym
społeczeństwie, która odpowiednio ukierunkowana i dopuszczona do odpowiednich działań może
1

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.
2
Por. W. Kitler (red.), Obrona cywilna (niemilitarne) w obronie narodowej III RP, wyd. AON, Warszawa 2001,
s. 238–239.
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wpłynąć w sposób znaczący na poprawę bezpieczeństwa w naszym kraju. Samoorganizacja tych
podmiotów i często walka o zabezpieczenie rzeczy ważnych dla ich członków tworzą z nich siłę
i zasoby nie do przecenienia we współczesnym społeczeństwie. Organizacje te są elastyczne,
innowacyjne i często działają bardzo skutecznie przy dużo niższych kosztach niż podmioty
państwowe. Pozwala to na jeszcze większe podniesienie skuteczności, ograniczając jednocześnie
wysokie koszty, jakie generuje zapewnianie bezpieczeństwa przez system zarządzania kryzysowego
w Polsce.
Bardzo dużym atutem organizacji harcerskich jest ich elastyczność i innowacyjność
w działaniu, która nie tylko nie jest kosztochłonna, ale dodatkowo jest najczęściej dostosowana
do środowiska, na którego terenie działa, pozwala to na szybsze i lepsze dotarcie do poszkodowanych,
nie wymaga ścisłego trzymania się narzuconych procedur, co często pozwala na skrócenie czasu
działania. Organizacje te mogą także podejmować różnorodne działania od edukacyjnych poprzez
informowanie i alarmowanie, czynny udział w akcjach ratowniczych po pomoc w odtworzeniu
przynajmniej pierwotnego stanu społeczeństwa poprzez niesienie pomocy humanitarnej. Wymaga to
jedynie dopuszczenia tych podmiotów do działania i brania ich pod uwagę już na etapie planowania
i zagospodarowywania środków dostępnych samorządom jeszcze na papierze, bez wystąpienia
konkretnych zagrożeń.
Brakuje jednak wielokrotnie szczegółów współpracy z administracją publiczną, służbami,
strażami, inspekcjami w dokumentach wykonawczych. Jest to istotne ze względu na możliwości
prawne funkcjonowania interesujących mnie organizacji w określonych sytuacjach, które często
dotykają nie tylko organizację jako podmiot podsystemu wykonawczego3, ale jej członków jako
ludność poszkodowaną np. powodzią. Troszkę lepiej wygląda to, jeśli chodzi o Strategię
bezpieczeństwa Narodowego RP z 2003 roku, która zakładała współpracę organizacji pozarządowych
z państwowymi instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, w tym w celu
uczestniczenia w zarządzaniu kryzysowym4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku
zakłada zaś wykorzystanie organizacji pozarządowych do realizacji celów i zadań strategicznych
dla naszego kraju5. Dodatkowo Strategia z 2007 roku wskazuje miejsce organizacji pozarządowych
w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju. Określa ona miejsce NGO-sów w Systemie Ochrony Ludności,
który powinien być skorelowany z systemem zarządzania kryzysowego podobnie jak Zintegrowany
System Ratowniczy, w którym interesujące mnie podmioty też powinny znaleźć swoje pole działania6.
Przepisy prawa powszechnie obowiązującego dają nie tylko podwaliny do codziennej
działalności organizacji pozarządowych. Określają one, przynajmniej teoretycznie, możliwości tych
podmiotów podczas sytuacji nadzwyczajnych, gdy normalne funkcjonowanie całego lub części
społeczeństwa jest niemożliwe lub znacznie utrudnione i konieczne jest podjęcie dodatkowych
działań. Jednak same przepisy polskiego prawa są niewystarczające i organizacje zawierają na ich
podstawie szczegółowe porozumienia ze strażami, inspekcjami, służbami oraz innymi organami
administracji publicznej, w tym i ministerstwami. Pozwala to na dokładniejsze ustalenie miejsca tych
podmiotów w systemie bezpieczeństwa naszego kraju oraz w systemie zarządzania kryzysowego.
***
Organizacje skautowe działają na terenie naszego kraju już od czasu zaborów. Podmioty takie,
jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” czy Stowarzyszenie Harcerskie skupiają w swoich szeregach
dzieci, młodzież i dorosłych, których łączy wspólna idea harcerskiego życia. Idea ta oparta jest na
chęci niesienia pomocy innym ludziom, podnoszeniu własnych kwalifikacji, współpracy z innymi
3

Podsystem wykonawczy – wyodrębnione przez państwo siły i środki, przewidziane do realizacji ustawowo
określonych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, pozostające w dyspozycji organów kierowania
bezpieczeństwem (za: G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
narodowego, wyd. AON, Warszawa 2011, s. 9).
4
Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2003, rozdział III Zadania służb
państwowych.
5
Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007 rok, pkt 39.
6
Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007, dz. cyt., pkt 112.
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organizacjami i podmiotami państwowymi w codziennej działalności. Organizacje te poprzez
działalność wychowawczą starają się przekazywać wiedzę przydatną także w życiu codziennym
swoich członków. Harcerstwo wychowuje młodych ludzi i wspiera ich we wszechstronnym rozwoju,
starając się jednocześnie ukształtować ich „na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli”7.
Wychowując dzieci i młodzież, nieustannie współpracują z instytucjami i organami państwowymi.
Wspólne działania są wspierane ustawowo, m.in. w art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, który zobowiązuje do współdziałania z organizacjami pozarządowymi
instytucje rządowe. Współpraca ta ma dotyczyć zadań w sferze publicznej8 i nie jest ona dobrowolna.
Urzędy i instytucje publiczne zostały tym przepisem zobowiązane do obligatoryjnej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, a więc i skautowymi, działającymi na terenie podlegającym danej
instytucji państwowej. Dzięki temu powstają różnego rodzaju formy współpracy między trzecim
sektorem a jednostkami samorządu terytorialnego, a sektor publiczny ma większe możliwości zlecania
zadań dla NGO-sów. Taka sytuacja prawna pozwala na rozwijanie większej ilości płaszczyzn
kontaktów i współpracy między administracją a harcerstwem w życiu codziennym, ale i w sytuacjach
kryzysowych.
Organizacje harcerskie, jako przedstawiciele ogromnej liczby podmiotów pozarządowych
funkcjonujących w naszym kraju, działają dla dobra ogółu społeczeństwa, a część ich zadań odnosi się
do zagadnień obrony i ochrony kraju. W znacznym zakresie podejmują także działania z zakresu
ratownictwa, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz pomocy humanitarnej rozumianej
m.in. poprzez organizowanie zbiórek najpotrzebniejszych artykułów codziennego użytku
i dostarczenie ich potrzebującym, pomoc w organizowaniu noclegów i pomoc w trakcie sytuacji
kryzysowych. Można wymienić wiele działań na rzecz innych ludzi, podejmowanych przez harcerzy
w różnej skali. Są to przede wszystkim działania podejmowane w społeczności lokalnej, które nie
odbijają się szerszym echem w mediach. Omawiane przeze mnie organizacje harcerskie, pomimo
zasięgu ogólnokrajowego, a w przypadku ZHP międzynarodowego, działają przede wszystkim
na terenach gmin i powiatów, gdzie funkcjonują konkretne jednostki skautowe, i to na ich terenie
podejmują różnego rodzaju inicjatywy i starają się pomagać osobom potrzebującym, nie tylko
w czasie sytuacji kryzysowych, ale i na co dzień.
Społeczności lokalne także zaczynają dostrzegać, że organizacje pozarządowe są pomocne
szczególnie w sytuacjach występowania zagrożeń, kiedy służby ratownicze bywają zawodne, a NGOsy funkcjonujące wewnątrz tych społeczności potrafią się doskonale zorganizować i pomagać
w ochronie wspólnego dobra9. Taka postawa pozwala na rozwijanie potencjału poszczególnych
podmiotów, gdyż bez wsparcia ludności mieszkającej na terenie działania danej jednostki ciężko jest
podejmować konkretne przedsięwzięcia. Mieszkańcy nie muszą jednak pomagać w sposób czynny,
wystarczy, by nie przeszkadzali i nie utrudniali podejmowanych bieżących działań.
Harcerze z różnych organizacji co roku pomagają na terenach zalewanych przez powodzie.
Najczęściej jest to pomoc niesiona dla społeczności lokalnych, w których funkcjonują drużyny na co
dzień. Pomoc ta polega najczęściej na napełnianiu worków z piaskiem, udzielaniu schronienia osobom
ewakuowanym w harcówkach i pomieszczeniach hufców, zbieraniu artykułów najbardziej
potrzebnych poszkodowanym. W przypadkach bardzo dużych strat materialnych odniesionych przez
ludzi prowadzone są ogólnopolskie akcje zbierania żywności, ubrań, przyborów szkolnych
czy artykułów papierniczych. Niesienie pomocy podczas powodzi jest także z reguły spontaniczne
i oddolnie organizowane przez drużyny i inne jednostki organizacyjne, a nie przez całą organizację.
Bardzo często ta lokalna pomoc i działania są związane z zagrożeniem dotykającym samych harcerzy
i ich rodziny. Pomagając okolicznym mieszkańcom, pomagają także sobie.
W mediach oraz literaturze i prasie wydawanej przez organizacje skautowe jest bardzo mało
informacji o podejmowanych działaniach w sytuacjach kryzysowych. Wiadomości, iż któraś
z organizacji włączyła się w konkretne zadania, podawana jest raczej „pocztą pantoflową” w ramach
przepływu informacji wewnątrz danego podmiotu, a jeśli już pojawiają się jakieś informacje, są one
7

Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony 3.12.2005 r. na XXXIII Zjeździe ZHP, par. 3 pkt 2.
Ustawa o działalności pożytku publicznego, dz. cyt.
9
Organizacje pozarządowe w obronności III RP. Możliwości i perspektywy, http://www.wojskopolskie.pl/articles/view/1582/organizacje-pozarzadowe-w-obronnosci-iii-rp-mozliwosci-i-perspektywy.html,
dostęp: 14.05.2012 r.
8
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raczej bardzo lakoniczne i nie wnoszą zbyt wiele danych. Nie zachowały się także zbyt licznie
ogólnodostępne dokumenty potwierdzające jednoznacznie udział członków organizacji skautowych
w konkretnych działaniach w ciągu ostatnich lat. Brakuje także jakichkolwiek wzmianek w rozkazach
władz Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej czy Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” mówiących o udziale konkretnych osób w jakichś działaniach.
Jedną z lepiej nagłośnionych w mediach akcji pomocowych zorganizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym i organizacje harcerskie, były działania, które były podejmowane w trakcie
powodzi w 2010 roku. Chorągiew Dolnośląska już na początku zgłosiła się do Wojewódzkiego Sztabu
Zarządzania Kryzysowego oraz do Sztabu Miasta Wrocławia z informacją o gotowości niesienia
pomocy
poszkodowanej
ludności.
Harcerze
pomagali
przy
wzmacnianiu
wałów
przeciwpowodziowych, pełnoletni harcerze pełnili także dyżury na wałach, zajmowali się
dostarczaniem żywności dla ludności poszkodowanej, pomagali również w ewakuacji mieszkańców
z terenów zalewanych. Harcerze wspólnie z Policją patrolowali tereny ewakuowane w celu ochrony
przed szabrownikami. Skauci zbierali (w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
pieniądze, dary, pożyczali sprzęt (łóżka, materace i koce) do punktów ewakuacyjnych, przekazywali
także do dyspozycji centrów zarządzania kryzysowego zasoby lokalowe, jakimi dysponowali10.
Potwierdza się jednak, iż harcerze działali przede wszystkim lokalnie, gdyż najbardziej aktywne były
hufce z terenów objętych powodzią i sąsiedzkie. Akcja ogólnopolska skupiała się przede wszystkim
na zbieraniu pieniędzy i najpotrzebniejszych artykułów11. Działania podejmowane przez harcerzy
na terenach zalewanych były koordynowane przez odpowiednie służby oraz odpowiednie jednostki
administracji publicznej.
Ustawa o stanie klęski żywiołowej12 w art. 19 wymienia stowarzyszenia i fundacje jako
podmioty współpracujące z administracją publiczną oraz strażami, inspekcjami i innymi służbami
państwowymi w przypadku wystąpienia zagrożenia. Także ustawa z 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym wskazuje na organizacje pozarządowe jako podmioty współuczestniczące w zarządzaniu
kryzysowym13. Dzięki tym zapisom członkowie różnych organizacji pozarządowych, a w tym
i skautowych stanowią pewien potencjał, który może zostać wykorzystany do poprawienia
bezpieczeństwa w naszym kraju.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym oraz inne ustawy regulujące udział podmiotów z trzeciego
sektora w działaniach podejmowanych przez odpowiednie organy i służby w przypadku zaistnienia
sytuacji kryzysowej obligują administrację publiczną do brania NGO-sów pod uwagę już w fazie
planowania i zapobiegania w cyklu zarządzania kryzysowego. Taki, a nie inny kształt przepisów
prawa powszechnie obowiązującego pozwala teoretycznie na umieszczanie organizacji skautowych
w siatce bezpieczeństwa14, tworzonej jako element planu zarządzania kryzysowego, jako podmioty
wspierające część zadań realizowanych w przypadku pojawienia się zagrożenia. Niewątpliwie pojawia
się w tym momencie pytanie, do czego harcerze mogliby zostać wykorzystani przez specjalistyczne
służby wyznaczone do opanowania zagrożenia. Należy jednak pamiętać, iż harcerze to nie tylko
dzieci, ale także wiele osób dorosłych, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, sprawnego przekazywania informacji ludności na
terenach zagrożonych, czy też jednostki organizacyjne poszczególnych związków skautowych mogące
udostępniać pomieszczenia osobom ewakuowanym, zapewniając jednocześnie chociaż minimalne
zaplecze socjalne.
Jednym z rozwijających się zadań organizacji pozarządowych, w tym organizacji skautowych,
jest możliwość monitorowania zagrożeń niemilitarnych zwłaszcza w zakresie ostrzegania ludności
zagrożonej, alarmowania i wykrywania niebezpieczeństw. Podmioty sektora pozarządowego rozwijają
się w kierunku uzyskania gotowości do przewidywania, zapobiegania, łagodzenia oraz radzenia sobie

10

http://www.sluzba.zhp.pl/bylismy-razem---harcerska-sluzba-powodziowa.html, dostęp: 30.08.2012 r.
Tamże.
12
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
13
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
14
Siatka bezpieczeństwa – zestaw potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich
usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.
11
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z konsekwencjami zaistniałych zagrożeń i rozwijających się z nich sytuacji kryzysowych15. Część tej
działalności może być realizowana poprzez nawiązywanie i pogłębianie kontaktów ze społecznością
lokalną i jej decydentami oraz osobami znaczącymi, które mają wpływ na codzienne życie ludzi.
Pozwala to sprawnie i efektywnie podejmować odpowiednie działania i włączać się w działania służb
państwowych w sytuacjach zagrożeń. Podejmowane zadania mogą sprowadzać się do chodzenia
od domu do domu i informowania mieszkańców o zaleceniach i nakazach kierujących akcją
ratunkową. Zapewnia to z jednej strony bezpieczeństwo młodych ludzi włączonych do konkretnych
działań, ale z dala od samego zagrożenia, z drugiej zaś strony służby mogą mieć większą pewność
dotarcia z informacją do ludności zagrożonej i zastosowania się mieszkańców do jej poleceń.
Skuteczność działania organizacji harcerskich została już niejednokrotnie udowodniona, m.in.
podczas niesienia pomocy poszkodowanym, których życie, zdrowie i mienie było zagrożone przez
powódź w 2010 roku, gdy organizacje pozarządowe, a w tym i skautowe16 prowadziły doraźne akcje
ratunkowe, zbierały w całym kraju pieniądze, żywność i odzież dla powodzian oraz udzielały
na miejscu pomocy psychologicznej dla ludzi dotkniętych kataklizmem. Dodatkowo działania
te mogły zostać osiągnięte niższym kosztem niż przez służby państwowe, chociażby z tego względu,
iż członkowie tych akcji to wolontariusze, którzy za swoje działania nie pobierali i nie pobierają
żadnych wypłat, a sprzęt, którym dysponują, pochodzi albo z zakupów finansowanych z różnego
rodzaju zbiórek pieniędzy, albo są to darowizny od zewnętrznych podmiotów.
Od kilku lat poprawia się sytuacja organizacji pozarządowych, gdyż zostały one dostrzeżone
jako wartościowy partner działań inicjowanych przez administrację publiczną. Dostrzeżono także
potencjał ludzki zawarty w organizacjach z trzeciego sektora i potrzebę pomocy w jego rozwijaniu.
Ważnym czynnikiem jest także fakt, iż sektor cywilny oraz siły zbrojne bez pewnej pomocy
i wzmocnienia ze strony społeczeństwa nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa we wszystkich
wymiarach, gdyż często nie są w stanie tam dotrzeć ze swoimi działaniami17. Należy pamiętać także,
że organizacje pozarządowe z założenia powstają, by wypełnić pewną lukę w działaniach
podejmowanych na rzecz społeczeństwa przez sektor rządowy, publiczny oraz sektor związany
z biznesem.
Wszystkie działania podejmowane przez organizacje harcerskie w naszym kraju są bardzo
często wynikiem współpracy z innymi podmiotami tak państwowymi, jak i pozarządowymi.
Współpraca nie jest jednak nawiązywana tylko w sytuacjach kryzysowych, ale i w trakcie codziennej
pracy. Podejmowanie dialogu i wspólnych działań z innymi podmiotami w naszym kraju wpływa
na poprawę sytuacji organizacji pozarządowych. Pomaga to podnosić potencjał tych podmiotów jako
całości, ale także zwiększa kapitał społeczny członków drużyn harcerskich. Ważne jest, by podczas
zwiększania swego potencjału organizacje skautowe kierunkowały swoich członków na pobudzanie
świadomości obronnej, wyrabianie nawyku ciągłego czuwania, reagowania na bodźce tak zewnętrzne,
jak i wewnętrzne, co pozwoli im lepiej funkcjonować18. Dość trafnym jest także stwierdzenie
Aleksandry Skrabacz, iż „organizacje pozarządowe winny przyjąć na siebie zobowiązanie
przygotowania społeczeństwa do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia, odpowiednio
do lokalnych potrzeb, co daje większe korzyści niż usuwanie skutków klęsk i katastrof”19.
W związku z dostrzeżeniem potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi już w 2000
roku powstała Rada do spraw Ratownictwa Ochotniczego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Podmioty współpracujące z Radą zajmują się szerokim spektrum działalności na rzecz
bezpieczeństwa, m.in.: profilaktyką i uświadamianiem zagrożeń społecznych, edukacją na rzecz
ochrony ludności i przede wszystkim udziałem w akcjach ratowniczych poprzez: monitorowanie
zagrożeń, udzielanie pomocy poszkodowanym, wsparcie specjalistycznych służb ratowniczych,

15

Z. Zawadzki, Organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa kraju,
http://wrota.warmia.mazury.pl/Bezpieczenstwo/Bezpieczenstwo/Organizacje-pozarzadowe-na-rzeczbezpieczenstwa-kraju.html, dostęp: 18.05.2012 r.
16
http://www.sluzba.zhp.pl/bylismy-razem---harcerska-sluzba-powodziowa.html, dostęp: 30.08.2012 r.
17
Por. R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie,
wyd. Bellona, Warszawa 2011, s. 536.
18
Por. tamże, s. 538.
19
Tamże, s. 539.
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obejmowanie poszkodowanych pomocą, zdobywanie i dystrybuowanie pomocy humanitarnej20.
W Radzie tej udział biorą nie tylko organizacje, takie jak WOPR, TOPR, GOPR, ale także ZHP
czy ZHR, gdyż i one są żywotnie zainteresowane działalnością ratowniczą, którą rozwijają poprzez
kształcenie osób w jednostkach związanych z ratownictwem i poprzez tworzenie takich jednostek.
By móc poprawić efektywność swoich działań, organizacje harcerskie, takie jak Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” potrzebują jak największej sieci parterów tak z sektora publicznego,
jak i prywatnego. Partnerzy z pierwszego sektora są w swoich działaniach znacznie ograniczeni
przepisami prawa, które ustalają zakres ich zadań i obowiązków. Część z nich jest kosztochłonna
i trudna do realizacji ze względu na ograniczenia w docieraniu do beneficjentów poszczególnych
inicjatyw. Daje to bardzo szerokie pole do działania dla organizacji pozarządowych, które mogłyby
realizować je przy dużo niższych kosztach, i dzięki kontaktom ze „zwykłymi” obywatelami lepiej
docierać do osób potrzebujących określonej pomocy. Jako przykład takiego działania można przyjąć
konieczność informowania ludności o np. przygotowaniu do ewakuacji z terenów zagrożonych
zalaniem przez powódź. Większe zaufanie i większą skutecznością moim zdaniem odznaczałyby się
w tej sytuacji patrole złożone z harcerzy informujących swoich sąsiadów i najbliższe okolice swojego
zamieszkania od wyznaczonych odgórnie, np. żołnierzy, którzy nie dość, że mogą nie wzbudzić
takiego zaufania jako osoby obce w danej miejscowości, to dodatkowo jako osoby odpowiednio
przygotowane mogą być dużo bardziej potrzebne w samym centrum akcji ratunkowej niż podczas
chodzenia od domu do domu.
Organizacje skautowe podpisują m.in. porozumienia wielostronne, w których jedną ze stron
jest np. Szef Obrony Cywilnej Kraju, a drugą organizacje pozarządowe21. Porozumienie to ma na celu
przede wszystkim zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przygotowania
i koordynacji akcji pomocy humanitarnej na terenie kraju i poza nim dla ludności poszkodowanej
następstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań zbrojnych i innych zdarzeń
mających znamiona klęski żywiołowej. Podpisanie tego typu dokumentów przez organizację skautową
pozwala na skuteczniejsze prowadzenie działalności w wybranym zakresie oraz polepsza przepływ
informacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami. Należy zaznaczyć,
iż nie jest to martwy dokument, gdyż na stronie internetowej Głównej Komendy Państwowej Straży
Pożarnej pojawiają się wzmianki o spotkaniach stron tego porozumienia w celu jego praktycznej
realizacji, a przynajmniej przygotowania się do tego.
Porozumienie podpisane w 2000 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego z Komendantem
Głównym Państwowej Straży Pożarnej wskazuje, że harcerze są przygotowywani do udzielania
pomocy w czasie pożarów i klęsk żywiołowych przede wszystkim w postaci niesienia pomocy
humanitarnej22. Pomoc ta jest zbieżna z pomocą udzielaną w przypadku wystąpienia powodzi, czyli
kwaterunek w harcówkach, zbiórka najpotrzebniejszych artykułów i ubrań itp. Porozumienie wskazuje
także na działania opisane wcześniej, czyli pomoc w czasie powodzi oraz pomoc harcerzy przy
powiadamianiu i ostrzeganiu zagrożonej ludności. Harcerze są także angażowani do usuwania
skutków zdarzeń, jeśli mieści się to w ich możliwościach. Porozumienie z Państwową Strażą Pożarną
zakłada także czynny udział harcerzy w działaniach przeciwpożarowych czy w informowaniu ludności
zagrożonej. Nie ma jednak w nim wzmianki o czynnym udziale harcerzy w przypadku możliwości
zaistnienia zagrożenia osób biorących udział w przeciwdziałaniu i likwidowaniu skutków danego
zdarzenia. Jeden z punktów porozumienia dopuszcza także czynny udział skautów w usuwaniu
skutków zdarzeń, ale dopiero po otrzymaniu zgody kierującego daną akcją ratowniczą.

20

Por. W. Lidawa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wyd. AON, Warszawa
2010, s. 71.
21
Przykładem takiego porozumienia jest Porozumienie w sprawie współdziałania w przygotowaniu
i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludności poszkodowanej następstwami katastrof
naturalnych, awarii technicznych, działań zbrojnych i innych zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej
zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej, Szefem Obrony Cywilnej Kraju oraz Caritas Polska, Polską Akcją Humanitarną, Polskim
Czerwonym Krzyżem, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polską Radą Ekumeniczną, ZHP, ZHR.
22
Por. Porozumienie z 24 lipca 2000 roku pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
Szefem Obrony Cywilnej Kraju a Naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego.
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Porozumienie to odwołuje się jedynie do czynnego udziału obu stron w organizowaniu akcji
humanitarnych na rzecz ludności poszkodowanej. Problematyczne jest także użycie członków
organizacji pozarządowych do działań w trakcie przejmowania kontroli nad sytuacją kryzysową. Jeden
z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim stwierdził, iż on odradzałby decydentom skierowanie nawet świetnie przygotowanych
członków organizacji skautowych do czynnego udziału w zdarzeniu, gdyż nie są to członkowie
profesjonalnych służb odpowiedzialnych za takie działania w kraju i w razie wypadku lub zagrożenia
życia i zdrowia harcerza nie wiadomo, kto miałby ponosić za to odpowiedzialność.
Harcerze z różnych organizacji podejmują także wspólne działania z innymi organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa. Podstawową organizacją tego typu są
Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszone w swoim Związku. Jednak porozumienie podpisane między
organizacjami skautowymi a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych także nie zakłada czynnego
udziału harcerzy w akcjach podejmowanych przez strażaków ochotników, mimo że zakłada się,
że młodzież będzie potrafiła udzielić im pomocy chociaż w zakresie podstawowym, np. poprzez
informowanie ludności zagrożonej, co można także uznać za czynny udział w udzielaniu pomocy
podczas zdarzenia, jednak bez narażania siebie na bezpośrednie niebezpieczeństwo23.
Niestety podpisane porozumienia pomiędzy organizacjami skautowymi a innymi podmiotami
nie zawierają informacji, iż omawiane przeze mnie organizacje zostaną użyte podczas realizacji
którejkolwiek z faz zarządzania kryzysowego. Współpraca podejmowana na podstawie porozumień
pomaga poszerzać wiedzę młodym ludziom, pozwala na pewnym poziomie brać udział w codziennym
życiu konkretnych służb państwowych, jednak nie jest to jednoznaczne z braniem udziału w czynnych
działaniach w przypadku wystąpienia zdarzenia, które może przerodzić się w sytuację kryzysową.
Powyżej opisana sytuacja nie oznacza jednak, że członkowie organizacji harcerskich nie biorą
udziału w akcjach pomocowych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Już wcześniej
przedstawiłam przykład powodzi z 2010 roku, gdy harcerze samoistnie włączyli się w działania.
W akcjach, gdy potrzebna jest raczej specjalistyczna wiedza, udział biorą grupy harcerzy,
które są do tego odpowiednio merytorycznie i sprzętowo przygotowane. W organizacjach skautowych
poszczególne jednostki terenowe starają się specjalizować w określonych działaniach związanych
także z zarządzaniem kryzysowym. W ZHP istnieją Harcerskie Grupy Ratownicze (HGR-y). Mają one
teoretycznie obowiązek podejmować współpracę z profesjonalnymi służbami, takimi jak Państwowa
Straż Pożarna, pogotowie ratunkowe czy też Szpitalne Oddziały Ratunkowe. W niektórych rejonach
kraju do tej współpracy dochodzi, gdy np. harcerze i instruktorzy z ZHP uczestniczą w dyżurach
pogotowia ratunkowego jako wolontariusze. Nie każda jednostka może zostać określona jako HGR,
gdyż bardzo wyśrubowane są wymogi poziomu przeszkolenia harcerzy i posiadania odpowiedniego
sprzętu przez te grupy. W 2011 roku w Polsce działało 10 grup HGR24. Poza Harcerskimi Grupami
Ratowniczymi w ramach Związku Harcerstwa Polskiego funkcjonują także Harcerskie Kluby
Ratownicze oraz drużyny o specjalnościach ratowniczych. To właśnie te jednostki biorą przede
wszystkim udział w zarządzaniu kryzysowym w sposób najczęściej nieformalny i samorzutny już po
zaistnieniu zagrożenia. Pieczę nad HGR sprawuje Harcerska Szkoła Ratownicza (HSR),
która organizuje szkolenia i dba o poziom przygotowania członków jednostek medycznych.
Odpowiednikiem HGR w ZHP jest Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR
(HOPR). Jest ono podobnie jak HGR-y wyodrębnioną strukturą w ramach Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, która zajmuje się bardzo specjalistycznymi zadaniami wchodzącymi w zakres
medycyny ratunkowej. HOPR swoich członków zrzesza w patrolach i drużynach ratowniczych.
Członkami tych jednostek ratowniczych są osoby posiadające kwalifikacje ratowników
przedmedycznych lub kwalifikacje uprawniające do podejmowania medycznych działań
ratowniczych25. Celem działalności jednostek skautowych, takich jak HOPR czy HGR jest pośrednie
i bezpośrednie podnoszenie bezpieczeństwa w społeczeństwie i przede wszystkim podczas imprez
organizowanych przez organizacje harcerskie. Celem praktycznym HOPR jest realizacja elementów
23

Por. Porozumienie z dnia 22 grudnia 1994 roku pomiędzy Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych i Naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego o współpracy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych i jednostek organizacyjnych ZHP.
24
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Szkoła_Ratownictwa_ZHP, dostęp: 18.03.2012 r.
25
Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerskie_Ochotnicze_Pogotowie_Ratunkowe_ZHR, dostęp: 28.04.2012 r.
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programu harcerskiego poprzez osadzenie działań w służbie społeczeństwu i w odniesieniu
do bezpieczeństwa publicznego26. Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podejmuje
indywidualne akcje ratownicze, akcje w przypadku klęsk i katastrof, akcje poszukiwawcze, służbę
medyczną podczas masowych zgromadzeń, wolontariat w pogotowiu ratunkowym. ZHR dąży także,
by HOPR brało udział w pracach zespołów zarządzania kryzysowego na terenie swojej działalności27.
W założeniu miało ono zostać włączone do tworzonego w Polsce systemu ratownictwa i miało
wykonywać zadania na wypadek klęsk żywiołowych lub innych stanów stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa28. Nie ma jednak żadnych dokumentów potwierdzających włączenie jednostki ZHR
do KSRG.
Jednostki zajmujące się ratownictwem medycznym prowadzą wiele szkoleń nie tylko
dla swoich członków. W ZHP zajmuje się tym przede wszystkim Harcerska Szkoła Ratownicza,
zaś w ZHR opisywany wyżej HOPR. Celem obu tych jednostek jest nauczenie uczestników kursów
podstaw udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. ZHP dodatkowo organizuje kursy
z zakresu udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych. Jest to kurs BLS AED, który jest certyfikowany przez European
Resuscitation Council oraz Polską Radę Resuscytacji29. Szkolenia prowadzone są z całkowitym
uwzględnieniem procedur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i na podstawie wytycznych
Europejskiej Rady Resuscytacji30. Dzięki działalności HSR w ZHP jest około 7 tys. osób
posiadających odznakę Ratownik ZHP31, ponad 300 osób będących instruktorami HSR,
ponad 120 aktywnie działających instruktorów. Przez cały okres funkcjonowania HSR przeszkoliła
ponad 13 000 osób32.
Jednostki ratownicze nie są jedynymi, które mogłyby zostać wykorzystane w podejmowanych
działaniach w sytuacjach kryzysowych. W Związku Harcerstwa Polskiego funkcjonują różnego
rodzaju Inspektoraty, które odpowiadają za przygotowanie programów dla niższych szczebli.
Programy te odnoszą się zawsze bezpośrednio do zakresu działalności danego inspektoratu.
Najbardziej interesujące mnie Inspektoraty to: Harcerskiej Służby Porządkowej, Harcerskiej Służby
Granicznej, Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego, Ratowniczo-Medyczny, Specjalności Obronnych.
Jednostki działające w ramach wymienionych inspektoratów mają duże znaczenie dla kształcenia
zasobów ludzkich w ramach skautingu. Drużyny te skupiają się szczególnie na wychowaniu w duchu
patriotyzmu, który rozumiany jest nie tylko jako pamięć o historii, ale także jest to nauka, jak być
pożytecznym współcześnie w ramach swojej społeczności lokalnej. Harcerze uczą się tam
w większym stopniu niż w pozostałych typach jednostek niesienia pomocy innym, współpracy
ze służbami i strażami, zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych i zasad radzenia sobie
w takich chwilach w sposób przemyślany, zorganizowany i skuteczny. Dodatkowo drużyny obronne
ściśle współpracują z Ministerstwem Obrony Narodowej, co pozwala także powiększyć zasoby
ludzkie przygotowane do odpowiedniego zachowania w sytuacjach kryzysowych33. Przygotowanie
to polega przede wszystkim na organizowaniu szkoleń i obozów, których kadrę stanowią żołnierze
zawodowi Sił Zbrojnych RP.
Porozumienia zawierane z instytucjami państwowymi pozwalają na tworzenie pewnej
płaszczyzny wymiany poglądów i ustalanie postulatów dalszego działania. Płaszczyznę do rozmów
stworzyło m.in. Ministerstwo Oborny Narodowej, spotykając się z prezesami organizacji
pozarządowych, które współpracują z ministerstwem. Spotkania tego typu pozwalają na wyciągnięcie
wniosków i przedstawienie propozycji działań organizacji z trzeciego sektora na rzecz wsparcia

26

Por. tamże.
Por. tamże.
28
Por. tamże.
29
http://www.inspektorat.zhp.info/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=59,
dostęp: 12.04.2012 r.
30
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Szkoła_Ratownictwa_ZHP, dostęp: 15.04.2012 r.
31
By uzyskać odznakę Ratownika ZHP, należy ukończyć Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR.
Jest to 40-godzinne szkolenie dla harcerzy po 16 roku życia.
32
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Szkoła_Ratownictwa_ZHP, dostęp: 15.04.2012 r.
33
Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja Pożytku Publicznego. Sprawozdanie merytoryczne z działalności
za okres 01.01.2010–31.12.2010, Warszawa 2011, s. 23.
27
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obronności naszego kraju. Pozwala to na wskazania najistotniejszych obszarów współpracy między
MON-em a sektorem obywatelskim oraz pomaga określić możliwości, jakie mają w tym zakresie
podmioty obywatelskie. Ważne jest jednak, by działania tego typu nie zakończyły się jedynie
na spotkaniach organizacyjnych i wymianie poglądów, lecz na faktycznym efektywnym działaniu
i opracowaniu wspólnej koncepcji miejsca organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa
Polski34.
***
Organizacje harcerskie mają ogromne możliwości funkcjonowania w systemie
demokratycznym naszego kraju, gdyż zapisy polskiego prawa dają im dość znaczne uprawnienia
i wskazują bardzo wiele dziedzin życia społecznego, które mogą zagospodarować swoimi działaniami.
Gorzej niestety wygląda praktyka, gdyż brakuje aktów wykonawczych, które tak naprawdę
pozwalałyby w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Brakuje także wiedzy lub chęci
decydentom, którzy byliby w stanie zagospodarować ten kapitał ludzki i materialny, który jest gotowy
do wykorzystania i działania. Dodatkowo poparcie społeczeństwa dla tych podmiotów pozwala im
rozwijać się i docierać z pomocą w momentach najbardziej krytycznych, czy to w sposób
sformalizowany, na podstawie prośby ze strony administracji publicznej, czy też w sposób
samorzutny, widząc potrzebę podjęcia działań. Samoorganizacja i obywatelskie postawy
w organizacjach harcerskich często warunkują spontaniczne wkroczenie do akcji i podjęcie działań
w ramach swoich możliwości i potrzeb. Pozwala to na szybkie dotarcie do osób poszkodowanych
i potrzebujących pomocy bez czekania na działania państwowych służb, inspekcji i straży, które mimo
że niosą ogromną pomoc, są często bardziej ograniczone przepisami i procedurami niż podmioty
działające w ramach trzeciego sektora.
Nie należy zapominać, iż organizacje pozarządowe są jednym z zasadniczych filarów
demokracji zaraz obok wolnych i demokratycznych wyborów i samorządności terytorialnej35.
Ogólna sytuacja prawna, którą starałam się naszkicować, oraz specyficzne miejsce organizacji
pozarządowych w ustroju demokratycznym są kolejnymi składowymi ich roli i miejsca
w społeczeństwie już od poziomu lokalnego, gminnego. Ważne jest w przedstawionym układzie
wieloletnie doświadczenie organizacji harcerskich, które korzenie swojego działania mają w okresie
międzywojennym i już wtedy ukształtowały podstawowe kierunki swojej działalności, które z czasem
jedynie były zmieniane i dostosowywane do zmieniającego się otoczenia tak prawnego, jak i szeroko
rozumianego społecznego. Działalność tych organizacji nie skupia się także na jednym określonym
obszarze naszego kraju, lecz na całym jego terenie poprzez tworzenie jednostek terenowych
pokrywających się zasięgiem z podziałem administracyjnym kraju. Pozwala to na jeszcze lepsze
dostosowanie się do oczekiwań ludzi, gdyż działania podejmowane są ze ścisłym uwzględnieniem
problemów określonej społeczności lokalnej.
W związku z brakami przepisów wykonawczych do ustaw określających rolę i miejsce
organizacji pozarządowych w zapewnianiu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku
publicznego w naszym kraju powinny zostać doprecyzowane możliwości działania tych podmiotów.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jak już wspomniałam wcześniej,
określa katalog dziedzin, których realizacja jest użyteczna społecznie. Jest to jednak zbyt mało, gdyż
brakuje mniej lub bardziej otwartego katalogu sytuacji, w których harcerze mogliby brać czynny
udział, i sposobu, jak miałoby się to odbywać.
Brakuje chyba także poznania możliwości tych organizacji przez osoby, które podejmują
decyzje, kto i jakie zadania będzie realizował tak w przyszłości, jak i w momencie wystąpienia
sytuacji kryzysowej. Brak odpowiedniej wiedzy skutkuje może nie tyle zmarnowaniem, co brakiem
docenienia potencjału skautów w Polsce oraz nie do końca właściwą oceną tych organizacji, a przez to
nie są podejmowane działania motywujące członków tych stowarzyszeń do rozwijania i poprawiania
ich umiejętności.

34

Por. J. Dębski, Narada z organizacjami pozarządowymi http://www.wojskopolskie.pl/articles/view/1581/narada-z-organizacjami-pozarzadowymi.html, dostęp: 13.05.2012 r.
35
Por. W. Kitler (red.), Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. AON,
Warszawa 2005, s. 165.
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POLICJA W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
NA PRZEŁOMIE LAT 1990 - 2012
Streszczenie
Policja, jako istotna część administracji rządowej współuczestniczy w zarządzaniu sytuacjami
kryzysowymi w państwie. Ze względu na ten fakt bardzo ważnym jest by, jako organ rządowy była
instytucją dobrze zorganizowaną pod względem prawnym i funkcjonalnym. W niniejszej publikacji
w sposób jak najbardziej wyrazisty opisano organizację struktury Policji po zmianach politycznospołecznych lat 90 XX wieku w odniesieniu do kształtującej się nowej rzeczywistości społecznej nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. Powstanie nowoczesnego demokratycznego państwa wymusiło
zmiany postrzegania problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, co było jednoczesnym określeniem
nowym wyzwań i stawianych zadań z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi mającymi istotny
wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Przygotowanie struktury organizacyjnej Policji i jej
modelowanie wraz z rozwijającą się nauka zarządzania spowodowało, iż działanie Policji staje się
bardziej profesjonalne i zorganizowane w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Opisane procesy
zmian struktury i podstaw prawnych funkcjonowania tej organizacji pozwolą zrozumieć potrzebę jej
istnienia w demokratycznym państwie.
Abstract
The police, as an essential part of the government, participates in the management of crisis
situations in the country. Due to this fact it is very important that, as a governmental institution,
it is well organized in terms of legal and functional aspects. In this publication the Police organization
structure is described taking into account the political and social changes in the 90s of the twentieth
century in relation to the emerging new social reality, not only in Poland but also in Europe.
Establishment of a modern democratic state has forced changes in the perception of the issue
of internal security, which was, at the same time defining new challenges and learning objectives
in the field of crisis management, which had a significant impact on the functioning of the society.
Preparation of the organizational structure of the police and its modeling with the developement
of management tehniques caused the police to become more professional and organized in the event
of an emergency. These processes change the structure and the legal basis for the functioning of the
organization will allow for a greater understanding of the need for its existence in a democratic state.
Organizacja struktur Policji w nowym systemie polityczno-prawnym po 1990 roku
Jaki przyjąć model zarządzania w zaistniałej sytuacji kryzysowej w administracji
publicznej…? Jaki udział poszczególnych podmiotów administracji publicznej w tym Policji obejmuje
zakres odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego…? – te i inne pytanie nurtują
teoretyków i praktyków nauki zarządzania kryzysowego w Polsce od momentu zmiany systemu
politycznego lat 1989/90.
Ówcześnie kształtująca się rzeczywistość polityczna i społeczna na świecie lat 90-tych, także
w Polsce (upadek poprzedniego systemu społeczno-politycznego) wymusiła zmianę podejścia
do zagadnień takich jak, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, jako element
kształtowania polityki państwa, zagrożenia wojną, czyli zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego,
a także rozdzielenie lub połączenie w różnych sferach obu wymiennych zagadnień. Jak się okazało
obowiązujące doktryny polityczno-obronne wraz z epoką „zimnej wojny” i ścierania się dwóch
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systemów politycznych odeszły do historii. W związku z tym faktem niezbędnym było określenie
nowych zadań1 m.in. dla administracji publicznej kształtującego się demokratycznego państwa.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przedmiotowe zagadnienie była tzw. Mała Konstytucja
uchwalona 17 października 1992 r.2, która ujęła w artykułach: art. 36 - możliwość wprowadzania stanu
wojennego przez Prezydenta RP oraz w art. 37 możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego (czego
nie przewidywała Konstytucja PRL z 1952 r.3) także w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej cyt.:
„…jeżeli zostało zagrożone jego wewnętrzne bezpieczeństwo lub w razie klęski żywiołowej”4.
Jak należy domniemywać, Sejm RP w 1992 r. powinien niezwłocznie doprecyzować zapisy
konstytucyjne i uchwalić ustawę/y określające szczegółowe warunki oraz tryb wprowadzenia
wymienionych stanów. Niestety tak się nie stało, natomiast w niedługim czasie działania legislacyjne
Zgromadzenia Narodowego doprowadziły w 1997 r. do uchwalenia nowej Konstytucji RP5. W nowej
Konstytucji stanom nadzwyczajnym poświęcono cały XI rozdział, a w nim doprecyzowano m.in.
w art. 232 pojecie stanu klęski żywiołowej i możliwości jego wprowadzenia6. Ze względów
pozamerytorycznych ustawy dotyczące wymienionych w rozdziale XI Konstytucji RP z 1997 r. trzech
stanów nadzwyczajnych uchwalone zostały przez Sejm RP dopiero w 2002 r. z inicjatywy
legislacyjnej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, co jednocześnie zamknęło wstępny proces
modelowania polityczno-ustawodawczego przedmiotowego zagadnienia7.
Wraz ze zamianami ustawowymi lat 90-tych dot. wszystkich służb (mundurowych)
należących m.in. do MSW8 (w późniejszym czasie MSWiA – zgodnie z kolejnymi zmianami
organizacyjnymi administracji rządowej)9 należało doprecyzować i określić możliwość wspólnego
działania wszystkich służb w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy
(w późniejszym czasie powiatu), województwa i kraju. Ważnym elementem jego funkcjonowania był
zakres poświecony utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, co dało wyraz w uchwaleniu
6 kwietnia 1990 r. Ustawy o Policji10. Tamże określono podstawowe zadanie dla Policji, cyt.:
„Art. 1.1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego”10.
Jak należało się spodziewać ze względu na niedoprecyzowanie ustawowych zapisów
konstytucyjnych lat 90-tych powstał swoisty „bałagan kompetencyjny” wśród służb podległych MSW.
Niejednokrotnie mięliśmy do czynienie z sytuacjami tzw. „przepychanek” pomiędzy służbami (także

1

Zadania i kompetencje zostały określone w później wymienionej w tekście przez autora w Ustawie
o Zarządzaniu Kryzysowym, która uchyliła m.in.: dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu
zwalczania klęsk żywiołowych, ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. — prawo prasowe, ustawę z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawę
z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym.
2
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnym stosunku miedzy władza ustawodawczą
i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym.
3
Art. 33 - Konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. - Obwieszczenie
Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji
PRL uchwalonej przez Sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
4
Art. 37 - Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnym stosunku miedzy władza
ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
6
Art. 232 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
7
Do momentu uchwalenia ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym z 2007 r. obowiązywały: dekret z dnia
23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
— prawo prasowe, ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawa z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym.
8
Ustawa o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 1990 nr 30 poz. 181).
9
MSWiA powstało na początku 1997 r. Jego utworzenie było częścią tzw. reformy centrum administracyjnogospodarczego przeprowadzonej przez Rząd SLD i PSL. W 2002 r. dokonano podziału Urzędu Ochrony
Państwa na dwie agencje: I. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i II. Agencję Wywiadu,
które podporządkowano w strukturze administracyjnej bezpośrednio Premierowi RP.
10
Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 nr 287 poz. 1687- tekst jednolity).
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powstałym w 1990 r. samorządem)11 dotyczących odpowiedzialności za zarządzenie sytuacjami
kryzysowymi. Bezpieczeństwo publiczne wymagało określenia dokładnych kompetencji i zakresu
działania wszystkich służb oraz udziału samorządu w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.
Uczyniono to dopiero w 2007 r. uchwalając Ustawę o Zarządzaniu Kryzysowym12,
która jednoznacznie określiła kompetencję poszczególnych elementów administracji publicznej,
gdzie wymagane jest działanie skoordynowane.
Zarządzanie kryzysowe
elementem bezpieczeństwa wewnętrznego w funkcjonowaniu państwa.
Mając na uwadze stopniowy, ale i zarazem szybki rozwój sfery zarządzania kryzysowego
w Policji należy określić proweniencje tej młodej „dziedziny nauki”, która została przyjęta, jako część
zagadnienia szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa narodowego. Przyglądając się
podstawowemu modelowi potrzeb człowieka stworzonego przez A.H. Maslowa13 wyróżnia się, jako
najważniejszą potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach poza
podstawowymi potrzebami fizjologicznymi człowieka. Kształtowanie się tej potrzeby u człowieka
wynika z jego społecznego charakteru i egzystencjalizmu14 przynależnemu od początków jego
powstania. Jak należałoby rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa jest nie tylko potrzebą jednostki,
ale powstałych i nadal powstających organizacji społecznych m.in. takich jak państwo. Od momentu
tworzenia się państwowości wśród narodów i przynależności do określonego zbioru politycznego
jakim jest państwo powstało charakterystyczne myślenie o rękojmi trwałego bezpieczeństwa nie tylko
w sferze zapewnianie integralności granic, ale i innych elementów gdzie naród i społeczeństwo będzie
się rozwijać politycznie, gospodarczo i społecznie zachowując przy tym m.in.: „integralność,
niezależność, spokój i dostatek”(itd.). Wśród nauk politycznych XX wieku powstało pojęcie
bezpieczeństwa narodowego jako element kształtowania polityki państwa zarówna w aspekcie
zewnętrznych działań państwa i jak i wewnętrznego oddziaływania. Bezpieczeństwo narodowe
postrzegane było przez wiele wieków do lat 40-tych jako element stosowania polityki państwa jedynie
na kierunku zewnętrznym w przypadku zagrożenia konfliktem wojennym tj. utrzymywania
integralności granic lub w zawężonym pojęciu kierowane było do wewnątrz - stosowania środków
przymusu państwowego (służb bezpieczeństwa publicznego), którymi dysponowało państwo
w przypadku zagrożenia wewnętrznego najczęściej politycznego wynikającego ze stosowania
niewłaściwej polityki wynikającej z przyjętego systemu polityczno-gospodarczego. Oddziaływanie
konfliktu międzynarodowego, jakim była II Wojna Światowa oraz nowe podporządkowanie
polityczne różnych części świata wielkomocarstwowemu myśleniu USA jak i ZSRR15 spowodowały
powolne zmiany w rozwoju i kształtowaniu się zagadnienia bezpieczeństwa narodowego.
Wprowadzenie pojęcia „zimna wojna” przez W. Lipmana16 wymusiła zmianę myślenia i dążenie
do zapewnienie takiego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, który byłby współzależny
z poszczególnymi elementami bezpieczeństwa narodowego wszystkich państw. Niezbędne to było
w utrzymania i zagwarantowania skutecznej równowagi sił celem utrzymania pokoju i zapobieżeniu
11

Rozdział VII Samorząd Terytorialny - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.2001.142.1591.
12
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 89 poz. 590).
13
Maslow Abraham Harold - ur. 1 IV 1908, Nowy Jork, zm. 8 VI 1970, psycholog amerykański - jeden
z twórców psychologii humanistycznej. autor teorii hierarchii potrzeb. W stronę psychologii istnienia –
elektroniczna Encyklopedia PWN – internet: data przytoczenia 22.10.2012 r.
14
Egzystencjalizm [fr. existentialisme < łac. existentia ‘istnienie’], zapoczątkowany w XIX w. przez
S. Kierkegaarda współczesny kierunek filozoficzny i literacki, wg którego przedmiotem filozofii jest
indywidualna egzystencja jednostki ludzkiej, jej wolność i odpowiedzialność, nadzieja i rozpacz oraz
rozumienie własnego istnienia - elektroniczna Encyklopedia PWN – internet: data przytoczenia 22.10.2012 r.
15
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – państwo powstałe w wyniku wojny domowej
i równocześnie rewolucji społecznej, stworzone przez ruch komunistyczny w 1917 r. rozpadło się w wyniku
zmian politycznych i społecznych w Europie Wschodniej na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku.
16
Lippmann Walter, ur. 23 IX 1889, Nowy Jork, zm. 14 XII 1974 - amer. intelektualista i socjolog - twórca
teorii opinii publicznej sformułował koncepcję stereotypu, jak doradca Prezydenta Roosvelta spopularyzował
termin „zimna wojna” – internet: data przytoczenia 24.10.2012 r.
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wojnie. Zmiany te zapoczątkowały budowę systemów polityczno-społecznych-gospodarczo
wymuszających odchodzenie od dogmatów zachowań politycznych przynależnych myśleniu
IX-wiecznemu na rzecz nowoczesnego kształtowania polityki międzynarodowej bez używania
przemocy i siły. Tym sposobem stało się jasne jak określił to w swojej wypowiedzi Michael H.H.
Louw17, że cyt.: „…bezpieczeństwo narodowe obejmuje tradycyjna politykę bezpieczeństwa, jak
również działania niemilitarne państwa, służące zapewnieniu jego całkowitej zdolności
do przetrwania jako jednostka polityczna, tak, aby mogło użyć wpływu i zrealizować swoje
wewnętrzne i międzynarodowe cele…”. Ważnym elementem kształtowania się polityki
bezpieczeństwa narodowego, było w latach 80/90-tych XX wieku włączenie do omawianego
zagadnienia pojęcia zarządzania kryzysowego, jako elementu oddziaływania państwa na zagrożenia
wewnętrzne i wykorzystanie całego potencjału państwa do natychmiastowej reakcji wszelkim jego
siłami i środkami. Takie ukierunkowanie nowoczesnego myślenia postawiło w innym świetle
wszystkie służby wewnętrzne państwa ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Wspomniane XIX-wieczne nurty politologiczne w inny sposób kształtowały pojecie
bezpieczeństwa wewnętrznego, jako zawężenie działań państwa wyłącznie do funkcjonowania
w zakresie porządku publicznego i utrzymywania go na stałym poziomie. Ostatecznie ukształtowane
na początku XX w. strukturalnie i politycznie - policje i milicje realizowały zadania państwa jako
środek przymusu państwowego w kontaktach obywatel – państwo. Nie dopuszczano takiej
możliwości, iż służby porządku publicznego są nie tylko stosowanym przez państwo wspomnianym
środkiem przymusu, ale i oddziaływaniem wewnętrznym państwa nie tylko w przypadku zamieszek
społecznych i zdarzeń przestępczych, ale także istotnym elementem pomocy obywatelowi przez
państwo m.in. w przypadku klęski żywiołowej, katastrofy przemysłowej(itp.). Przełomowym
momentem było przyjęcie po II Wojnie Światowej „Powszechnej deklaracji praw człowieka”18
w 1948 r. To w istocie zmieniło kształtowanie się nowoczesnego państwa o charakterze
demokratycznym. Odwrócenie zależności społecznych: dobro obywatela, a następnie państwo
wymusiło kształtowanie się nowego pojęcia w naukach politycznych jakim jest wymienione już
zarządzanie kryzysowe. Zmieniająca się reakcja państwa na sytuacje zagrożenia, spowodowała
jednoczesną zmianę w strukturze administracji rządowej jak i samorządowej. Określenie nowych
priorytetów spowodowało, iż administracja publiczna musiała się przygotować się wewnętrznie
i proceduralnie do stawianych nowych zadań. Jak należało się spodziewać ważnym elementem
zorganizowanego funkcjonowania było dookreślenie zależności wewnętrznych i zewnętrznych służb
i instytucji oraz upodmiotowienie administracji w całym procesie zarządzania. W związku, z czym
urzędnicy administracji musieli przygotować odpowiednie plany działania zorganizowanego,
procedury, które pozwoliłyby państwu przede wszystkim:





przewidywanie zagrożeń,
przygotowanie do wspólnego działania,
reakcja, czyli oddziaływanie,
powrót do stanu z przed zagrożenia.

Takie rozumowanie oraz upodmiotowienie administracji publicznej spowodowało, iż służby
bezpieczeństwa państwa (wspomniane policje i milicje) podjęły działania, które dokonały istotnych
zmian w „myśleniu” organów porządku publicznego na bardziej prospołeczny. Zmiany musiały także
dotyczyć struktury i wiedzy funkcjonariuszy, ale i innych pracowników administracji ich roli

17

Bezpieczeństwo narodowe: nowoczesne podejście: (referaty wygłoszone na sympozjum na temat
bezpieczeństwa narodowego, która odbyła się w Pretorii, 31 marca - 1 kwietnia 1977) / pod redakcją Michała
HH Louw, 1978 r. – internet: data przytoczenia 24.10.2012 r.
18
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10
grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku 1947. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie
do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana,
pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie
bez względu na status polityczny kraju lub terytorium" – źródło Wikipedia – Wolna encyklopedia – internet:
data przytoczenia 24.10.2012 r.
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w zakresie zarządzania kryzysowego, jako części szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa
narodowego. Jak należałoby zauważyć na początku XXI wieku zmieniło się spojrzenie na doktryny
bezpieczeństwa narodowego w wymiarze państwowym i społecznym. Siły zbrojne do tej pory
postrzegane, jako podstawowy filar funkcjonowania państwa zakresu utrzymania jego bezpieczeństwa
spadły na dalszy plan. Współczesnym meritum bezpieczeństwa jest administracja publiczna
w zakresie ogólnopaństwowym, a w zakresie utrzymania spokoju i bezpieczeństwa publicznego
Policja oraz pozostałe służby wspominanej sfery.
Modelowanie struktury Policji
jako części zarządzania kryzysowego demokratycznego państwa
Wracając do początkowych rozważań wraz z wejściem w życie nowej Ustawy o Policji
w 1990 r.10 dokonano wstępnego określenia zadań i kompetencji części administracji publicznej
(rządowej) odpowiadającej za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mając na uwadze ogólnikowość
zapisów ustawowych należy przyjąć, iż niezależnie od sytuacji kryzysowej jaka zaistnieje, (definicja19
sytuacji kryzysowej została przyjęta w Ustawie o Zarządzaniu Kryzysowym12), jedynym
z najważniejszych elementów kształtujących spokój społeczny na stałym poziomie jest zapewnienie
bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach. Wynika to - jak można zauważyć z przyjętej definicji
sytuacji kryzysowej, cyt. „…sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia
w znacznych rozmiarach lub środowiska…”19. Ustawodawca pomijając w 1990 r. w Ustawie
o Policji(…), kwestię problematyki zarządzania kryzysowego przyjął z założenia iż cyt. zapis
podstawowego zadania Policji w cyt. Art.1.1 ustawy jest wystarczający i dający Komendantowi
Głównemu Policji jako organowi centralnemu możliwość działania na wszystkich polach
funkcjonowania państwa, tam gdzie jest zagrożone jego bezpieczeństwo wraz z porządkiem
publicznym. Takie ujęcie przedmiotowej problematyki postawiło w innym świetle Policję wśród
administracji rządowej jako najważniejszego organu biorącego udział praktycznie we wszystkich
powstałych sytuacjach kryzysowych. Mimo określenia organów i zadań w Ustawie o Zarządzaniu
Kryzysowym(…)12 w tym „silnie” uplasowanego samorządu, Policja występuje zawsze
w dziewięćdziesięciu procentach wypadków podczas sytuacji zarządzania kryzysowego
(we wszystkich jego fazach) jako organ wiodący wspomagający lub pomocniczy.
Biorąc pod uwagę zmniejszenie się zagrożeń zewnętrznych związanych z wybuchem
potencjalnej wojny w Europie i skierowaniem wysiłków do oddziaływania na zagrożenia
pozamilitarne i wewnętrzne - jak należałoby rozumieć, Policja stała się aktywnym organem państwa
odpowiadającym za element kierowania bezpieczeństwem narodowym, jego szerokim spektrum
związanym z zorganizowana ochroną i obroną przed zagrożeniami zarówno militarnymi jak
i pozamilitarnymi wewnętrznymi jak i zewnętrznymi za pomocą dostępnych sił i środków należących
do państwa.
W związku z tym faktem Policja podjęła działania reorganizacyjne powodujące zmianę
dotychczasowej systemu reagowania na sytuacje kryzysowe inne niż przyjętym modelu w powstałej
w 1944 r. Milicji Obywatelskiej (struktura organizacyjna była praktycznie nie zmieniana od
częściowej reorganizacji MO w 1952 r.) 20.

19

Ustawa(…) - Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) sytuacji kryzysowej — należy przez to rozumieć
sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej
ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia
26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 89 poz. 590).
20
Struktura KG MO od 1944 r.: Komenda Główna Milicji Obywatelskiej składała sie z następujących ogniw:
Zarządu Polityczno-Wychowawczego, dwóch w pełni merytorycznych oddziałów, tj. służby śledczej i służby
zewnętrznej, batalionu operacyjnego, który do połowy 1945 roku był głównie jednostka szkoleniową potem
ucieleśniał sobą zaangażowanie formacji w walkę z podziemiem niepodległościowym, oraz jednostek
pomocniczych w postaci wydziałów personalnego, finansowego i gospodarczego. Istniała ponadto,
wyróżniona od początku, Kancelaria Główna – publikacja: „Organy administracji rządowej wobec zagrożeń
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W swojej strukturze Policja dzieli się na trzy piony służbowe: prewencyjną, kryminalną
i wspomagającą (w tym logistykę). Taki podział wymusił reagowanie na wszelkie zagrożenia w inny
sposób niż do roku 1990 (w jaki sposób realizowały to zagadnienie organy administracji rządowej
w tym MO). Demokratyzacja życia publicznego zmieniła sposób reagowania i stosowania narzędzi
prawnych opisanych w Ustawie o Policji(...)10. Początkowym zalążkiem struktury wewnętrznej
odpowiadającej za zagadnienia zarządzania kryzysowego do 1999 r.21 były ówczesne komórki
mobilizacyjno-obronne tzw. MOB (w Komendach Wojewódzkich Policji)22, które wcześniej
zajmowały się przygotowaniem struktur MO i SB do funkcjonowania w czasie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa - przede wszystkim zewnętrznego (wojny). Powielały one poniekąd w tym
zakresie strukturę Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych funkcjonujących w latach 1983199023. Po podjętej reformie administracyjnej 1999 r. zmieniła się także struktura administracyjna
Policji dostosowująca się do podziału administracyjnego kraju. Jednocześnie mając świadomość
zmiany zagrożeń z zewnętrznych na wewnętrzne o większej skali i oddziaływania na struktury
państwa, Komenda Główna Policji zdecydowała się na przekształcenie dotychczasowych komórek
MOB w Zespoły ds. Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotowe zespoły na podstawie wewnętrznych
przepisów wydanych w 1999 r. przez komendanta głównego planistycznie przygotowywały
kompleksowo Policję do współczesnych wyzwań, a przede wszystkim współpracy z innymi
instytucjami administracji publicznej w procesie zarządzania kryzysowego. Co się tyczy sprawy
przekształceń strukturalnych Policji na czas wojny pozostawiono nadal w komórkach ds. zarządzania
kryzysowego. Mając na uwadze szeroko rozumianą współpracę przygotowywane plany działania
zorganizowanego Policji szczebla KGP, KWP, KPP należało uzgadniać z odpowiednikami KGPKWP administracji rządowej (MSWiA, urząd wojewódzki), KPP administracji samorządowej
(starostwo, urząd miasta). Takie usankcjonowanie i umiejscowienie problematyki zarządzania
kryzysowego stworzyło ostatecznie model współczesnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi
w Policji.
Policja dopracowując się odpowiedniej struktury organizacyjnej odpowiadającej
za zarządzanie kryzysowe została jednoznacznie usytuowana w strukturze administracyjnej państwa
jako podmiot odpowiadający za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mając na uwadze całość
stworzonej struktury po wejściu w życiu Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym(..)12 oraz określeniem
kompetencji w siatce zarządzania kryzysowego poszczególnych jego elementów, Policja stała się obok
Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego głównym udziałowcem zdarzeń kryzysowych
zarówno poziomu interwencyjnego np.: zabezpieczenia wypadku drogowego z osobami rannymi,
do zdarzeń masowych o dużym skomplikowaniu z jednoczesną współpracą wielu podmiotów
odpowiadających m.in. za porządek publiczny i ratownictwo medyczne. Zmiana struktury zmusiła
organizację, jaką jest Policja do wprowadzenia systemu szkoleń i przygotowania funkcjonariuszy
do działania w interwencjach i sytuacjach bardziej skomplikowanych gdzie niezbędnym
jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu szeroko zrozumianego zarządzania kryzysowego.
Wspomniany podział Policji (rys. 1) na trzy służby spowodował, że najważniejszym ogniwem, który
reaguje na potencjalne zdarzenia kryzysowe jest pion prewencji, który jak sama nazwa wskazuje przeciwdziała nie tylko powstawianiu zagrożeń wykroczeniami i przestępstwami i innych zdarzeń
o charakterze przestępczym, ale także udziałem w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
i ich zapobieganiu.

terrorystycznych, Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi” - Kuba Jałoszyński Bielsko-Biała 2009,
s. 53 i 57.
21
Struktury MOB funkcjonowały w wydziałach: Wojewódzkie Stanowisko Kierowania (WSK) oraz Wydział
Prewencji KWP do 1999 r.
22
W Komendzie Głównej Policji powstał w 1999 r. Centralny Sztab Policji - narzędzie komendanta głównego
Policji do koordynacji i kierowania działaniami zorganizowanymi Policji, natomiast w Komendach
Wojewódzkich Policji „Wydziały Sztab Policji” powielające zadania Centralnego Sztabu(...) poziomu
województwa – umiejscawiające sekcje i zespoły Zarządzania Kryzysowego w ich strukturach.
23
Ustawa o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów z 14 lipca
1983 r. (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 172).
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Rys. 1 Wybrane elementy struktury organizacyjnej: Policji i Komendy Głównej Policji
(uproszczony schemat).
Źródło: opracowanie własne.
Pozostałe piony tj.: kryminalny i wspomagający w czasie sytuacji kryzysowej są elementami
wspomagającymi pion prewencji każdy w zakresie własnego funkcjonowania i realizowanych zadań
na bazie obowiązujące przepisów prawa.
Jak każda służba funkcjonując w systemie zarządzania kryzysowego w państwie, posiada
w swojej strukturze tzw. służbę dyżurną24, która na każdym poziomie zarządzania organizacją
pozwala na szybką reakcję i podejmowanie decyzji/działań odpowiednich do rozwijającej się
sytuacji(rys. 2)25.

Pozostałe
KWP

Rys. 2 : Struktura organizacyjna „służby” dyżurnej Policji KGP, KWP, KPP/KMP, KRP,
OPP/SPAP, KP (uproszczony schemat).
Źródło: opracowanie własne.
24

Zgodnie z przyjętą strukturą administracyjną kraju w 1999 r. Policja dostosowała własne struktury
administracyjne do struktury administracyjnej państwa. W podstawowym podziale stale funkcjonują Komendy
Wojewódzkie (w tym Stołeczna) Policji, Komendy Powiatowe i Miejskie na prawach powiatu (Komendy
Rejonowe w okręgu stołecznym). Pozostała struktura organizacyjna tj.: komisariaty (w tym specjalistyczne)
i posterunki Policji, Odziały Prewencji i Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji uzależnione
są od przewidywanych zagrożeń na danym terenie i innych elementów związanych z funkcjonowaniem
administracyjnym organizacji - w tym budżetu Policji.
25
Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji nie posiadają stałej „służby” dyżurnej, jej element
tworzy się na bazie dyżurów zespołów bojowych przygotowywanych do działania sytuacjach
– w uproszczeniu - zagrożeń o charakterze terrorystycznym i para terrorystycznym.
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Jak można zauważyć na rys. nr 2 wskazano hierarchiczną zależność i podległość pomiędzy
poszczególnym ogniwami służby dyżurnej. Takie umiejscowienie i przygotowanie systemu „służby”
dyżurnej pozwala na:





pozyskanie informacji od służby prewencyjnej (patrolowej) i potwierdzenie zaistnienia sytuacji
kryzysowej, jej rozmiarów oraz niosących ze sobą zagrożeń,
przekazywanie uzyskanych informacji zarówno w komunikacji poziomej pomiędzy podmiotami
wewnętrznymi zarządzania kryzysowego KMP/KPP oraz komunikacji pionowej tzw. „góra- dół”
tj. KP/KMP/KPP KWP  KGP,
przygotowanie dodatkowych sił i środków do reagowania na dane zagrożenie, a także pozyskanie
sił(...) z innych jednostek Policji, oraz podmiotów pozapolicyjnych,
przekazywanie uzyskanych informacji innym podmiotom zarządzania kryzysowego.

Tworząc w Policji opisany wyżej system informowania i reagowania nie zapomniano
jednocześnie o przygotowaniu planistycznym do odpowiedniego i stopniowego reagowania
na zaistniałe sytuacje. Podstawowym dokumentem kształtującym sposób postępowania Policji
w stacjach kryzysowych oraz współdziałania podmiotów zarządzania jest plan kierownika jednostki
w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej i katastrofy naturalnej uzgadniany ze wszystkimi
ogniwami zarządzania(...). W planie zawarte są elementy: przewidywanych zagrożeń wynikających
z analizy, powołanie centrum koordynacyjnego odpowiedniego szczebla zarządzania (tzw. sztaby),
a także uruchomienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do rozwijającej się sytuacji.
Dodatkowym i niezbędnym elementem są przygotowane na szczeblu KGP/KWP procedury
i algorytmy wspomagające dyżurnego jednostki Policji (szczebla: komendy powiatowej, komisariatu
Policji) - w trakcie pierwszej fazy negatywnego rozwijania się sytuacji kryzysowej, co daje czas
na podjęcia podstawowych działań zabezpieczających i prewencyjnych. Należy jednak zauważyć,
iż nie da się przewidzieć i opisać wszystkich sytuacji wymagających innego działania niż sytuacjach
normalnych i przewidywanych. Nie mniej jednak przygotowane szerokie spektrum opisanych sytuacji
pozwala na dużą elastyczność w funkcjonowaniu służby dyżurnej i organizacji w każdej innej sytuacji
nie przewidywanej w przytoczonych algorytmach i procedurach. Przygotowanie systemu w taki
sposób jest rękojmią realizacji podstawowego zadania określonego ustawą o Policji(...) nawet
w przypadkach sytuacji dość skomplikowanych, a także gdy reakcja może być spóźniona lub do końca
nierozpoznana w początkowej fazie jej tworzenia.
Jak należy zauważyć Policja nie jest jedynym podmiotem odpowiadającym za bezpieczeństwo
i porządek publiczny. Do nich należy zaliczyć m.in. Straż Graniczną26, która wśród swoich zadań
odpowiada także za omawianą problematykę27. Nie można także zapomnieć o Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej28. Mimo faktu, iż jak każda armia ma za główne zadanie chronić i bronić
państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w przypadkach szczególnych wspomaga organa porządku publicznego kierując do współpracy
wydzielone oddziały i poddziały Wojska Polskiego(w skr. WP). Wspomnianą współpracę opisuje
Ustawa o Policji(...)10, która określa kompetencje i nadane uprawnienia funkcjonariuszom Straży
Granicznej i żołnierzom WP realizujących zadania wraz z Policją29. Usankcjonowanie takiego
działania w przepisach prawa daje możliwość w trybie bardzo szybkim zwiększenia sił i środków,

26

Straż Graniczna powstała w 1990 r. po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Zadania
i kompetencje zakreśla Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz.U.02.171.1399).
27
W administracji rządowej funkcjonują inne instytucje, które odpowiadają także za elementy bezpieczeństwa
publicznego w bardzo wąskim zakresie realizowanych zadań: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(ABW), Agencja Wywiadu (AW), Straż Ochrony Kolei (SOK), Straże Gminne/Miejskie itp.
28
Zadania i kompetencje określa Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 21 listopada 1967 r.
(Dz.U. z 2012 poz. 461 – tekst jednolity).
29
Art.art.: 18,18a,18b - Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2011 nr 287 poz. 1687- tekst jednolity).
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prewencyjnych,

Podsumowanie
Reasumując powyższe w przedstawionym uproszczonym schemacie konceptualnym należy
stwierdzić, że mimo przeszkód natury finansowej, niejednokrotnie organizacyjnej oraz innych
obiektywnych i subiektywnych przeciwności organa porządku publicznego w tym Policja jest
przygotowana do działań zorganizowanych wynikających z rozwijającej się negatywnie sytuacji
kryzysowych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat dochodziło do spektakularnych działań Policji
oraz innych służb w sytuacjach kryzysowych. M.in. do takich należała powódź w 2010 r., która
pokazała ukształtowany profesjonalizm służb podczas działań ratowniczych, ich współpracę
i koordynację w realizowanych zadaniach. Oczywistym i najbardziej wymownym przykładem
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego były Mistrzostwa Europy „Euro 2012”.
Polska Policja poprzez swoje działanie zademonstrowała pełny profesjonalizm w zabezpieczaniu
poszczególnych imprez oraz generalnie w koordynacji wszelkich działań na terenie kraju i poza nim30.
Niestety w niniejszej publikacji nie sposób było odnieść się do pełnego przedstawienia
zależności pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu zarządzania kryzysowego. Nie można
zapomnieć o roli administracji samorządowej, głównego „udziałowca” Ustawy o zarządzaniu
kryzysowym(...)12. Nie mniej jednak zamieszczony powyżej tekst pozwoli na zrozumienie procesu
powstawania nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego w Policji, który nie jest wolny od wad,
który nadal podlega formowaniu i usprawnianiu jego reakcji na zaistniałe negatywne sytuacje w życiu
publicznym związanym z bezpieczeństwem państwa.
Bibliografia
1. K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych, Policja w walce
i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała
2009.
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Dotyczy to współpracy z organizacjami policyjnymi innych krajów europejskich i z poza Europy.
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UDZIAŁ STRAŻY MIEJSKIEJ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
NA PRZYKŁADZIE MIASTA BIAŁYSTOK
Streszczenie
Pojawiające się zdarzenia o charakterze kryzysowym powodują zachwianie stanu równowagi
i poczucia bezpieczeństwa ludności. Państwo, jako gwarant szeroko rozumianego bezpieczeństwa
tworzy system ochronny. Organy administracji publicznej kreują projekty umożliwiające efektywne
reagowanie oraz stanowią stosowny stan prawny, którego celem jest zapewnienie siły i środków
do realizacji tych koncepcji. Urzeczywistnieniem tych zadań zajmują się reprezentanci administracji
rządowej oraz samorządowej poprzez wykorzystanie posiadanych instrumentów. Jednym z takich
narzędzi na płaszczyźnie gminy są straże gminne (miejskie). Będąc najbliżej obywatela, są w stanie
skutecznie rozpoznać zagrożenia, przeciwdziałać im, jak i efektywnie reagować, niosąc bezpośrednio
pomoc obywatelom. Właściwe umiejscowienie straży w strukturach gminnego systemu zarządzania
kryzysowego, przy odpowiednim wykorzystaniu zawartych w niej potencjałów spowoduje
efektywniejsze reagowanie na pojawiające się sytuacje kryzysowe na poziomie gminy.
Poniższe rozważania oparte zostały na analizie uwarunkowań prawnych oraz funkcjonującego
w mieście Białystok systemu zarządzania kryzysowego. Przytoczone przykłady zaangażowania Straży
Miejskiej w Białymstoku w realizowane zadania na płaszczyźnie zarządzania kryzysowego pozwolą
stwierdzić, iż przy właściwym zarządzaniu zasobami straże stają się znaczącym elementem
urzeczywistnienia obowiązku zapewnienia przez gminę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Abstract
The emerging events of a crisis cause disturbance of balance and of a sense of security.
The state, as a guarantor of broadly defined security, creates a protection system. Public
administrations create projects that respond effectively and provide appropriate legal status, which
aims to ensure forces and the means necessary to implement these concepts. The realization of these
tasks is dealt with by the government representatives and local government through the use of their
instruments. One of these tools at the level of municipalities are municipal (city) guards. Being closest
to the people, they are able to effectively identify risks, prevent them and respond effectively, bringing
direct aid to the people. Proper location of the fire brigades within the structure of the municipal crisis
management system, allows for appropriate use of the potential contained in it, when it comes
to effective responses to emerging crises at the municipal level. The following considerations
are based on the analysis of the legal requirements and functioning in Białystok crisis management
system. The examples involve the Municipal Police in Bialystok in the implementation of tasks at the
level of crisis management will conclude that the proper management of guards and all the assets
are an important part of the obligation to ensure the achievement of municipal public security and
order.
***
Fundamentalną funkcja współczesnego państwa jest zapewnienie jego obywatelom szeroko
rozumianego bezpieczeństwa. Waldemar Kitler stoi na stanowisku, iż bezpieczeństwo jest nadrzędne
w stosunku do innych dziedzin, w związku ze swoją szczególną wartością, której osiągnięcie stanowi
fundamentalną powinność1. Sam termin bezpieczeństwo jest prawdopodobnie jednym z najczęściej
1

Zob. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 23.
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i najszerzej używanych pojęć. Wieloznaczność stosowania tego terminu, prowadzi do pojawiania się
rozmycia zrozumienia jego znaczenia. Obecnie dla uszczegółowienia pojmowania tego obszaru wraz
z pojęciem bezpieczeństwo korzysta się z uzupełniających przymiotników: globalne, społeczne,
jednostki, narodowe, wewnętrzne, publiczne, energetyczne etc2. Podstawy bezpieczeństwa
odnajdziemy w naczelnych, pierwotnych, podstawowych potrzebach człowieka. Clayton Paul
Alderfer3 współtwórca teorii motywacji wyszczególnił potrzebę egzystencji, rozwoju osobowego,
stosunków społecznych. Wskazał, iż składowymi potrzeby egzystencji są między innymi potrzeby
fizjologiczne oraz szeroko pojmowana potrzeba bezpieczeństwa. Abraham Harold Maslow4
uszeregowując podstawowe potrzeby człowieka zauważył, iż wyższe potrzeby są możliwe
do zrealizowani dopiero, gdy zostaną zaspokojone, spełnione potrzeby niższego szczebla.
Szerszą definicję bezpieczeństwa zaprezentowano w „Słowniku terminów z zakresu
bezpieczeństwa narodowego”: „Bezpieczeństwo – stan, który daje poczucie pewności, i gwarancje
jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. To sytuacja
odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia,
pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych. Wyróżnia się m. in. bezpieczeństwo globalne, regionalne,
narodowe; (…)”5. Należy zauważyć od razu zauważyć, iż pojmowanie bezpieczeństwa zgodnie
ze schematem: zagrożenie to wojna, a bezpieczeństwo to zdolność obrony militarnej, traci na
aktualności. Na stan bezpieczeństwa ma wpływ szerokie spektrum czynników, m.in.: polityczne,
gospodarcze, technologiczne, wielkość i dostępność zasobów naturalnych, potencjał ludzki oraz
prowadzona z poszanowaniem podstawowych praw i swobód polityka społeczna.
Pojęcie bezpieczeństwo aktualnie przekroczyło już wydźwięk tylko pierwotnej egzystencji. Dziś
stanowi o aspiracjach odnoszących się do poziomu i sposobu życia. Bezpieczeństwo należy postrzegać
jako stan, a jednocześnie jako ciągły proces dążący do jego tworzenia i utrzymywania
na oczekiwanym poziomie. Poczucie bezpieczeństwa stało się produktem wytworzonym w celu
zaspokojenia potrzeb jednostki, grup społecznych czy też państw, przez przygotowane do tego
podmioty6.
Waldemar Kitler wskazuje: „Najdoskonalsza dotąd formą zabezpieczenia potrzeb człowieka
(jednostki) i grupy społecznej w zakresie bezpieczeństwa jest państwo. Z tego też względu dominacja
państwa jako podmiotu bezpieczeństwa jest od wieków bezsporna”7. Zasadniczym elementem tego
ogólnego pojęcia na płaszczyźnie społeczności państwowej jest bezpieczeństwo narodowe.
Tworzone i chronione jest one przez każdą komórkę państwa oraz cały naród. Bezpieczeństwo
narodowe jest wynikiem zachodzących procesów tyczących się nie tylko obrony państwa jako
instytucji ale również ochrony wartości ważnych dla każdego podmiotu będącego częścią
społeczności. Wartości niezależnych od istnienia pastwa takich jak: tożsamość narodowa, obyczaje
i zwyczaje, kultura, prawa człowieka, jakość życia8. Należy wobec tego zauważyć, że bezpieczeństwo
narodowe to stan i proces stosownie zaplanowanej obrony żywotnych interesów, których utrata
zagroziłaby podstawowym wartościom państwa oraz bytu i stabilności grup społecznych.
Bezpieczeństwo narodowe stanowi podłoże do kształtowania zarządzania kryzysowego.
Tworzenia systemów ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z pojawiającymi się
klęskami żywiołowymi, terroryzmem oraz innymi zdarzeniami spowodowanymi działalnością
człowieka. Zarządzanie kryzysowe jest ściśle powiązane organizacyjnie i funkcjonalnie

2

Tamże, s. 22.
E. Nowak, Ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych o charakterze klęski żywiołowej, [w:], Zarządzanie
kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, „Zeszyt problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” nr 1(45)/2006,
Warszawa 2006, s. 9.
4
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa 2007, s. 10.
5
W. Łepkowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa 2002, s. 13.
6
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa 2007, s. 11.
7
W. Kitler, op. cit., s. 25.
8
Zob. W. Kitler, op. cit., s. 27.
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z bezpieczeństwem narodowym. Trafnie zauważył Waldemar Kitler, iż zarządzanie kryzysowe jest:
„integralną częścią zarządzania organizacją (systemem) w ogóle; dziedziną i specyficznym rodzajem
zarządzania bezpieczeństwem w ogóle, w tym bezpieczeństwem narodowym; zarządzaniem
organizacją pod presja, w stanie ryzyka; rozwiązywaniem napiętych sytuacji przez zespolenie
wysiłków różnych podmiotów wykonawczych, gdy nie są w stanie rozwiązać ich w trybie działań
rutynowych; działaniem na rzecz obniżenia napięć i przeciwdziałania konfliktom lub sytuacjom
trudnym o charakterze niekonfliktowym; przeciwdziałaniem eskalacji kłopotliwych zjawisk;
działalnością polegającą na przywróceniu stanu normalnego lub utrzymania tego stanu mimo
wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej.”9
W wyniku zarówno ewolucji ustrojowo- politycznych, jak i gospodarczych nastąpiła w Polsce
po 1989 roku charakterystyczna zmiana w pojmowaniu oraz organizacji zarządzania w sytuacjach
kryzysowych. Polegająca na większym zaangażowaniu organów administracji wszystkich szczebli
podziału administracyjnego kraju w realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego10.
Zdecentralizowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne i narodowe w większości sytuacji
powoduje, iż poszczególne organy władzy publicznej, oraz podległe im służby, radzą sobie w ramach
standardowych procedur i normalnego funkcjonowania. „Zdarzają się jednak sytuacje, gdy te
rutynowe działania nie wystarczają. By radzić sobie z ich rozwiązywaniem, gdy dochodzi do
rzeczywistej utraty kontroli nad biegiem wydarzeń, zakłócony zostaje dotychczasowy proces
decyzyjny, gdy wydarzenia wyprzedzają reagowanie, występuje niedosyt informacji, a zarządzający
muszą się skupić na krótkoterminowym planowaniu (podejmowaniu decyzji i działaniu), wówczas
pojawia się nowe specyficzne zarządzanie- zarządzanie w sytuacji kryzysowej, krócej: zarządzanie
kryzysowe.” R. Kuriata11 w pozycji „Kryzys i sposoby radzenia sobie z nim” stoi na stanowisku,
że zarządzanie w sytuacjach kryzysowych stanowi element planowania cywilnego i cechuje się
wykorzystaniem procedur i działań dążących do przejęcia kontroli nad zdarzeniami kryzysowymi.
Wszystkie realizowane działania mają za zadanie modelowanie przebiegu kryzysu. Kształtowanie
to ma nastąpić już na etapie wdrażania czynności przygotowawczych. Zarządzanie kryzysowe stanowi
więc zbiór rozwiązań systemowych realizowanych przez administrację publiczną wszystkich szczebli
we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Rozwiązań nastawionych na ochronę, a także
zapobiegnie powstawaniu sytuacji niebezpiecznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi, mienia, środowiska oraz infrastruktury. Przeprowadzane przedsięwzięcia mają na celu
kreowanie w taki sposób systemu reagowania, aby w momencie pojawienia się zagrożeń, można było
przejąć nad nimi kontrolę i modelować przebieg sytuacji w taki sposób, aby zminimalizować straty,
a po zakończeniu zdarzenia, odbudować system.
E. Nowak 12 stoi na stanowisku, iż zarządzanie kryzysowe w obszarze bezpieczeństwa stanowi
nierozerwalna część zarządzania organizacją w sytuacji znajdowania się pod presją, w stanie ryzyka.
Zarządzanie kryzysowe z jednej strony jest procesem rozwiązywania napięć, zapobiegania
rozszerzenia niedogodnych zjawisk i powstałych konfliktów. Z innej strony dąży do powrotu do stanu
uznawanego za normalny albo przedłuża trwanie istniejącego stan mimo pojawienia się przejawów
sytuacji o charakterze kryzysowym. M. Armstronga13 określa zarządzanie kryzysowe jako planowe
działania podjęte pod presją, polegające na przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, a w momencie
ich zaistnienia wskazuje na działania, które należy realizować aby przejąć kontrolę i móc kształtować
dalszy przebieg zaistniałej sytuacji. Nie należy jednak zarządzania kryzysowego upraszczać wyłącznie
do samodzielnej formy organizacyjnej stworzonej w celu radzenia z sytuacją kryzysową.
Rozwiązywanie sytuacji o charakterze kryzysowym stanowi jedną z ról organów administracji
publicznej w ramach obszernego spektrum rozwiązywania problemów związanych z zachowaniem
bezpieczeństwa. Istotą reagowania podmiotów w sytuacjach kryzysowych jest efektywne radzenie
9

W. Kitler, Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy, [w:], Zarządzanie kryzysowe
w systemie bezpieczeństwa narodowego, pod red. G. Sobolewskiego, D. Majchrzaka, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa 2011, s. 18.
10
Zob. G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe jako system przeciwdziałania zagrożeniom, [w:], Zagrożenia
kryzysowe, pod red. G. Sobolewskiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 10.
11
M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzys i sposoby radzenia sobie z nim, Łódź 2005, s. 103.
12
E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007, s. 43.
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Tamże, s. 43.
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sobie z kryzysem dążąc do jego opanowania, przy równoczesnej eliminacji potencjalnych źródeł
ponowienia kryzysu w przyszłości. W celu skutecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
należy opracować taki system zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, który będąc
częścią składową systemu zarządzania organizacją, ma zorganizować i zapewnić sprawne działanie
w momencie pojawienia się zdarzeń kryzysowych. We wstępie do „System reagowania
kryzysowego”14 J. Gryz, W. Kitler stoją na stanowisku, iż system zarządzania bezpieczeństwem
państwa jest elementem istniejących układów sprawowania władzy pomiędzy różnymi organami.
Układy te w celu zmniejszenia ryzyka funkcjonowania organizacji są zdefiniowane procedurami
i działaniami. Organizacja tego systemu ma olbrzymie znaczenie dla zapewnienia przetrwania i bytu
państwa w zmieniających się uwarunkowaniach bezpieczeństwa. J. Gryz i W. Kitler wskazują na trzy
podstawowe warunki, realizacja których umożliwi stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem
w sytuacjach kryzysowych. Zarządzania, które będzie efektem działań organów administracji
publicznej na wszystkich szczeblach oraz instytucji sektora prywatnego. Spełnieniem pierwszego
warunku jest, wyposażenie w szerokie uprawnienia organów władzy publicznej. Drugim warunkiem
jest utworzenie odrębnych stanowisk operacyjno- koordynujących w celu gromadzenia, analizowania
i przetwarzania pełnych, aktualnych, wiarygodnych i rzeczowych informacji o panującej sytuacji.
Trzecia okoliczność do spełnienia dotyczy stworzenia dobrego planu reagowania w sytuacjach
kryzysowych. Planu, w którym konkretnie będzie ustalone: kto, co, kiedy, przy użyciu jakich zasobów
i w jakich granicach prawnych będzie realizował.
Podstawowym, fundamentalnym aktem prawnym systemu zapewnienia obywatelom
bezpieczeństwa jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza w art. 5 stanowi:
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”
Realizując zagwarantowane konstytucyjnie prawa obywateli do ochrony przed zagrożeniami i ich
następstwami, prawodawca wprowadził w art. 228 Konstytucji zapis, iż w szczególnych sytuacjach
zagrożenia, gdy zwyczajne środki stają się niewystarczające, może zostać wprowadzony na podstawie
ustawy szczególnej w drodze rozporządzenia stan nadzwyczajny. Konsekwencją takiego zapisu
w polski system prawny wpisują się kolejne akty prawa, które określają zadania oraz zakres działań
podmiotów administracji publicznej na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Ustawa o administracji rządowej w województwie15, wskazuje jaką role odgrywa wojewoda na terenie
województwa jako reprezentant władzy rządowej. Zapewnia on kooperację jednostek administracji
rządowej i samorządowej w zakresie zabezpieczenia przed wystąpieniem zagrożeń życia i zdrowia
ludzi, oraz mienia i środowiska. Kieruje przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i utrzymaniem
porządku publicznego. Wojewoda jest reprezentantem Rady Ministrów i posiada uprawnienie
do wydawania zalecenia wszystkim organom administracji rządowej, oraz w szczególnych sytuacjach
organom administracji samorządowej.
W ustawie o samorządzie województwa16 został określony system działania samorządowej
wspólnoty na poziomie regionu. Zadania, jakie zostały nałożone na samorządowe województwo
w zakresie organizacji życia publicznego, to w głównej mierze: ochrona zdrowia, promocja,
zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodna, transport, drogi publiczne oraz bezpieczeństwo
publiczne. Zakres przydzielonych zadań z zakresu funkcjonowania wspólnoty lokalnej na szczeblu
powiatu został określony w ustawie o samorządzie powiatowym17. Rada powiatu posiadając delegację
do stanowienia aktów prawa miejscowego, może uchwalać przepisy porządkowe, jeżeli jest to
niezbędne do ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska naturalnego, oraz dla zapewnienia spokoju,
porządku, bezpieczeństwa publicznego, przy zachowaniu kryterium występowania zagrożeń i ich
przyczyny na terenie więcej niż jednej gminy. W sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej, powiat
realizuje zadania nakładane przez wojewodę oraz zadania własne między innymi związane z ochroną
przeciwpożarową i przeciwpowodziową oraz bezpieczeństwem.

14

Zob. J. Gryz, W. Kitler, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007, wstęp.
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W roku 2007 został uchwalony obecnie podstawowy aktem regulujący problematykę
zarządzania kryzysowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- ustawa z dnia 26 kwietnia
o zarządzaniu kryzysowym18. W przytaczanym dokumencie zostały wprowadzone i zdefiniowane
nowe oraz ujednolicone potocznie znane, podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ustawodawca precyzuje terminy: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, infrastruktura
krytyczna wraz z jej ochroną, planowanie cywilne, cykl planowania, siatka bezpieczeństwa, mapa
zagrożenia, zdarzenie o charakterze terrorystycznym. Określone zostały jednocześnie zadania oraz
organizacja systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach podziału administracji
publicznej. W art. 2 przytaczanej ustawy prawodawca umieścił definicję „Zarządzanie kryzysowe to
działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.”19.
Analizując przytoczona definicje należy zauważyć, że zarządzanie kryzysowe realizowane jest
w ramach działalności organów władzy publicznej (na każdym szczeblu zarówno rządowym,
jak i samorządowym), poprzez właściwe planowanie. Rozpatrując definicję zauważalne są cztery
etapy- stadia realizowania zarządzania kryzysowego, często zwane fazami: zapobieganie,
przygotowanie, reagowanie, odbudowa (usuwanie skutków i odtwarzanie zasobów i infrastruktury
krytycznej). trzeba wobec powyższego przyjąć, iż niezależnie od szczebla organów administracji
publicznej, działania w obszarze zarządzania kryzysowego obejmują wypadkową czterech poniżej
opisanych etapów, którymi są:
 faza zapobiegania polegająca na wdrażaniu takich działań mających na celu wykluczenie,
a w ostateczności ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji kryzysowej,
a w przypadku jej zaistnienia minimalizację strat w ludności i mieniu. Fazę zapobiegania
charakteryzować będzie przeprowadzanie analiz i ocen mogących wystąpić zagrożeń, ustalenie
regulacji prawnych oraz tworzenie systemów ich monitorowania mające na celu zapobieganie
zagrożeniom.


faza przygotowania, według S. Lipskiego i M. Barańskiej „(…) „druga linia obrony” przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami siły natury i rozwoju cywilizacyjnego. Istotą tego etapu jest
stworzenie optymalnych warunków wykorzystania posiadanych zasobów do sprawnego
i efektywnego reagowania w wypadku wystąpienia zagrożenia”20. Etap przygotowanie polega
wobec tego na analizie, planowaniu, szkoleniu na wszystkich szczeblach administracyjnych.
Przygotowaniu zasobów sił i środków nieodzownych do efektywnego reagowania w sytuacji
zagrożenia. Obejmuje on ponad to: powołanie właściwych z punktu zarządzania kryzysowego
organów i struktur organizacyjnych, tworzenie i wdrażanie procedur reagowania, przeprowadzanie
szkoleń, ćwiczeń i upozorowanych zdarzeń przy udziale wszystkich podmiotów biorących udział
w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.



faza reagowania to bezpośrednie działanie. Polegające na jak najszybszym udzieleniu pomocy
poszkodowanym, powstrzymaniu rozpowszechniania się zagrożeń ograniczeniu wtórnych strat.
Działania realizowane w tym okresie powinny być zgodnie z wcześniej opracowanymi
procedurami.
faza odbudowy, jest finalnym etapem reagowania na sytuację kryzysową. Obejmuje ona
realizowane działania, polegające na odtworzeniu stanu sprzed wystąpienia zdarzenia, bądź
doprowadzenie
do stanu akceptowalnego. Podstawowym zadaniem stawianym członkom systemu zarządzania
kryzysowego na etapie odbudowy, jest zapewnienie podstawowych warunków funkcjonowania
poszkodowanej ludności, odtworzenie zużytych zasobów służb uczestniczących oraz
rekonstrukcja zniszczonej infrastruktury krytycznej. W stadium odbudowy kończy się misja służb



18

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.
Tamże.
20
Rajchel K. (red), Przemiany i perspektywy Straży Miejskich i Gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa
publicznego, materiały konferencyjne, Warszawa 2007, s. 152- 153.
19
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ratowniczych,
a wzrasta rola organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie
niesienia długotrwałej pomocy.
Klasyczny schemat przebiegu poszczególnych faz reagowania kryzysowego przedstawiany jako
zamknięty ciąg ilustruje poniższy rysunek.

Rys. 1. Stadia zarządzania kryzysowego
Źródło: opracowanie własne.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina. Tworzą ją mieszkańcy
i terytorium. Ustawa o samorządzie gminnym21 wskazuje zadania gminy własne i zlecone. Zadania
własne gminy określające konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkańców, obejmują w szczególności
płaszczyzny: ładu przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, dróg i organizacji ruchu,
unieszkodliwiania odpadów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, utrzymania gminnych urządzeń
użyteczności publicznej. Rada gminy będąc organem uchwałodawczy, otrzymała możliwość
do wydawania przepisów porządkowych, które są konieczne w zakresie ratowania zdrowia i życia
ludzi, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań
własnych gminy. W celu jego spełnienia gminy mogą powołać straże gminne (miejskie),
dofinansowują Policję, wspierają programy profilaktyczne oraz organizują pozaszkolną profilaktykę
dla dzieci i młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest uważane za jeden z podstawowych
wskaźników świadczących o rozwoju i atrakcyjności danej gminy. Straże gminne (miejskie), jako
umundurowane formacje powoływane na poziomie gminy do ochrony porządku publicznego,
stanowią jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. Realizując swoje ustawowe zadania,
reagują w przypadku powstania sytuacji wpływających negatywnie na bezpieczeństwo ludzi, mienia
oraz środowiska. W momencie pojawienia się sytuacji wywołujących ograniczenia w funkcjonowaniu
właściwych organów administracji publicznej lub w okolicznościach powstania zagrożeń
wymagających podjęcia specjalnych działań, straże gminne (miejskie) współpracują z innymi
podmiotami stanowiąc uzupełnienie przewidzianych prawem metod funkcjonowania organów
administracji publicznej. W zakresie realizowanych działań straże wykonują zróżnicowane zadania,
a w szczególności22: chronią spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziałają z właściwymi
podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, usuwania awarii technicznych, skutków
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczają miejsca przestępstw, katastrof
oraz innych podobnych zdarzeń lub miejsc narażonych na takie zdarzenia; chronią obiekty komunalne
i urządzenia użyteczności publicznej; informują społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń.
Jednocześnie biorąc czynny udział w działaniach profilaktycznych, zapobiegają powstawaniu sytuacji

21
22

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 779 z późn. zm.
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niepożądanych. Funkcjonujące straże zajmują się na poziomie gminy, wdrażają programy i działania
w celu zapewnienia efektywnego monitorowania i wyeliminowania zagrożeń oraz ograniczenia
powstałych skutków. W ramach współpracy z innymi podmiotami straże realizują zadania z zakresu
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Stając się w ten sposób elementem realizacji przez gminę zadania
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej. Zakres realizowanych zadań przez straże oraz ich efekty są jednak uzależnione
od wyznaczanych przez gminy zarówno oczekiwań, jak i przyjętych kryteriów współpracy z Policją,
stanu zatrudnienia, wyposażenia i wyszkolenia strażników. W większości funkcjonujących straży,
dostrzegalne jest dążenie do realizowania roli formacji uzupełniającej i wspomagającej Policję
w zwalczaniu przestępczości pospolitej, zakłócania porządku publicznego, jak również walki
z patologiami społecznymi. Straże gminne (miejskie) realizują programy prewencyjne, skierowane
w szczególności do dzieci i młodzieży. Przejęły do realizacji zadania o charakterze administracyjnoporządkowym, którymi wcześniej zajmowała się Policja (egzekwowanie przepisów porządkowych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, zabezpieczanie imprez masowych
oraz festynów i uroczystości organizowanych na rzecz społeczności lokalnych). Posiadane zdolności
oraz zasoby straży gminnych sprawiają, iż mogą one realizować zadania we wszystkich fazach
zarządzania kryzysowego. Dzięki czemu są efektywnym instrumentem samorządu gminnego
do przeciwdziałania i reagowania w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych. Zauważalny jest
fakt, że nie wszystkie osoby odpowiedzialne za realizacje zadań są odpowiednio przygotowane
merytorycznie i organizacyjnie do wykorzystania posiadanego potencjału.
Od kwietnia 1991 roku funkcjonuje w Białymstoku straż miejska. W pierwszych latach
swojego funkcjonowania białostocka straż był umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu
Miejskiego jako wydział o bardzo nikłej, płaskiej strukturze. W wyniku zachodzących zmian
ustawowych, wzrostu liczebności jednostki oraz zwiększenia zakresu wykonywanych zadań
od 1 stycznia 2008 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Straż Miejska w Białymstoku, wydzielono straż ze struktury organizacyjnej
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tworząc jednostkę budżetową. Funkcjonowanie Straży Miejskiej
w Białymstoku zostało ustalone na zasadzie hierarchicznego podporządkowania. Obecny szkielet
schematu struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Białymstoku został utworzony w 2010 roku.
Na mocy uchwały nr LI/645/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska
w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu23 zostały wyodrębnione dwa stanowiska Zastępcy
Komendanta, Wydziały, Oddział, Referaty, Sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. Na podstawie
uchwalonego regulaminu, Komendant Straży Miejskiej W Białymstoku dnia 03 marca 2010 r. wydał
zarządzenia Nr 4/10 w sprawie określenia struktury wewnętrznej oddziału, wydziałów i referatów oraz
zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w strukturze
wewnętrznej wyodrębniając następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
- Oddział Śródmieście (OŚ);
- Wydział Prewencji (WP);
- Wydział Dzielnicowych (WD);
- Wydział Dyżurnych i Monitoringu (WDM);
- Wydział Administracyjno- Logistyczny (WAL);
- Referat ds. Wykroczeń (obecnie zawieszona została działalność referatu);
- Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej (RPK);
- Główny Księgowy (GK);
- Sekcja Księgowości i Płac (SKP);
- Radca Prawny (RP);
- Inspektor ds. BHP (BHP).

23

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2010 r., Nr 23, poz. 434.
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Rys. 2. Schemat struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Białymstoku
Źródło: Załącznik Nr 1do uchwały Nr LI/645/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r.
Główna siedziba Straży Miejskiej w Białymstoku mieści się na ulicy Składowej 11, gdzie
są zlokalizowane: Wydział Prewencji, Dyżurnych i Monitoringu, Wydział AdministracyjnoLogistyczny, Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej. Na terenie miasta znajdują się
również: Odział Śródmieście- ul. Suraska 1 oraz dwa posterunki Wydziału Dzielnicowychul Pietkuna 1 (osiedle TBS) i Barszczańska 2 (osiedle Starosiele). Do zadań Oddziału Śródmieście,
Wydziału Prewencji i Wydziału Rejonowych należy w szczególności: podejmowanie interwencji
w sprawach wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców, patrolowania rejonów szczególnie
zagrożonych, natychmiastowe podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia, informowanie dyżurnego straży o stwierdzonych awariach lub osobach wymagających
pomocy, zabezpieczania miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem, opracowywanie planów zabezpieczenia imprez, uroczystości
i zgromadzeń w oparciu o zebraną dokumentację i uzgodnienie z innymi służbami miejskimi.
Do zadań Wydziału Dyżurnych i Monitoringu należy w szczególności: kierowanie patroli w miejsca
szczególnie zagrożone, stosownie do rzeczywistych potrzeb zapewnienie porządku publicznego,
współdziałanie i utrzymywanie łączności z jednostkami Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia Ratunkowego i innymi służbami odpowiedzialnymi za ochronę
porządku publicznego, współdziałanie i utrzymywanie łączności z dyżurnym Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, koordynacja działań prowadzonych w związku z zabezpieczeniem
zgromadzeń publicznych i imprez masowych, opracowywanie na podstawie zebranych danych
okresowych meldunków, ocen, analiz i sprawozdań, stała obserwacja monitorów w Centrum Obsługi
Monitoringu Miasta w celu rejestrowania zdarzeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku
publicznego, prowadzenie obserwacji zdarzeń do momentu zakończenia interwencji funkcjonariuszy
Policji lub Straży Miejskiej.
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Straż Miejska w Białymstoku realizując zadania z zakresu ochrony porządku publicznego
oraz współdziałając z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomocy
w usuwaniu awarii i skutków klęsk żywiołowych oraz ochrony środowiska naturalnego przed
degradacją została włączona do systemu zarządzania kryzysowego w Białymstoku, poprzez
powierzenie jej do realizacji w planie zarządzania kryzysowego niektórych zadań, a w szczególności:
- monitorowanie w okresie zimowym zagrożeń związanych z zagrożeniem: zamarzania osób
oraz pojawiających się utrudnień w przejezdności dróg; udział w przeprowadzanych akcjach pomocy
osobom potrzebującym w okresie zimy, a w szczególności: informowanie społeczeństwa o dostępnych
miejscach noclegowych, punktach wydawania posiłków, żywności, odzieży i obuwia oraz o punktach
udzielających doraźnie pomocy medycznej;
- monitorowanie powodziowe w okresie wiosennych roztopów związanych z lokalnymi podtopieniami
wywołanymi brakiem przepustowości urządzeń melioracyjnych; monitorowanie lasów w okresie ich
palności (długotrwałe okresy suszy);
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze oraz niosące pomoc
humanitarną, poprzez realizację czynności w zakresie zabezpieczenia terenu działań, przeprowadzanie
ewakuacji, transportu osób poszkodowanych i ich mienia, realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia
ludności w obszarze objętym zdarzeniem kryzysowym;
- współpraca będącego w dyspozycji Straży Miejskiej w Białymstoku Centrum Monitoringu
Wizyjnego z innymi służbami, poprzez przekazywanie na bieżąco informacji uzyskiwanej
od operatorów monitoringu w zakresie możliwości rozprzestrzeniania się zjawisk o charakterze
kryzysowym oraz o skuteczności podjętych środków zaradczych, czy o obszarze i zakresie
poniesionych zniszczeń, czy strat;
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
- współdziałanie z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie łapania i eliminacji agresywnych
i zagrożonych epidemiologicznie zwierząt, jak również w zakresie usuwania martwych zwierząt;
- prowadzenie na wniosek wojewody, wspólnych działań z Policją w przypadku pojawienia się
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na terenie województwa
lub gminy.
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Rys. 3. schemat zarządzania kryzysowego w Białymstoku

Źródło: http://www.bialystok.pl/244-miejskie-centrum-zarzadzaniakryzysowego/default.aspx, z dnia 24 września 2012 r.
Realizując powyższe zadania Dyżurni Straży Miejskiej utrzymują stały kontakt
z Dyżurnym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przesyłają codziennie meldunek
dobowy, a w okresie zimowym meldunki zimowe. W przypadkach wystąpienia katastrof lub klęsk
żywiołowych w składzie sztabu kryzysowego znajduje się funkcjonariusz Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej bierze również czynny udział w pracach Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego będąc członkiem Grupy Operacji i Organizacji Działań.
Jako przykład realizacji przez straż miejską zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
oraz współpracy na tej płaszczyźnie, były zdarzenia z 16 kwietnia 2010 roku. Około godziny 3,00
przez dworzec PKP Białystok- Główny przetaczany był towarowy zestaw wagonów, w skład którego
wchodziły między innymi cztery cysterny z gazem (propan-butan). W środkowej cysternie
w momencie przejazdu przez zwrotnicę rozjechały się koła wózków jezdnych. Jedna oś wjechała na
prawy, a druga na równoległy lewy tor. Nastąpiło wypadnięcie cysterny z torów na wysokości
pobliskiego dworca PKS i kładki łączącej oba dworce. Na miejsce zdarzenia wezwanie otrzymały:
Straż Pożarna i Policja. W pierwszym etapie zamknięty został rejon kładki dla pieszych.
Około godziny 4:10 dyżurny Straży Miejskiej w Białymstoku otrzymał z Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego informację o wykolejeniu się cysterny z gazem oraz o konieczności
włączenia się do akcji. Na miejsce skierowano 12 funkcjonariuszy straży miejskiej. Kierownik zmiany
w porozumieniu z koordynatorem akcji ze Straży Pożarnej zadysponował o zabezpieczeniu
pobliskiego terenu. Około godz. 5,00 odłączone zostały sprawne wagony, a na miejscu pozostały tylko
trzy z gazem. Na miejscu w celu przygotowania planu działania zdarzenia utworzony został się sztab
kryzysowy złożony z przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji, straży miejskiej, przedstawicieli kolei
oraz urzędników z miejskiego i wojewódzkiego Biura Zarządzania Kryzysowego. Pierwszy wariant
zakładał przestawienie wykolejonej cysterny przy pomocy dźwigu, niestety po oględzinach wagonu
okazało się, iż jest to zbyt niebezpieczne. Wobec powyższego zapadła decyzja o przepompowaniu
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gazu do cystern kołowych, ewakuacji dworca PKS (z jednoczesnym zorganizowaniem
funkcjonowania komunikacji autobusowej poza zagrożonym rejonem), sklepów z przyległego centrum
handlowego oraz zamknięciu na czas przepompowywania dworca PKP. W rejon prowadzonej akcji
skierowano dodatkowo 12 funkcjonariuszy straży miejskiej. Po zabezpieczeniu terenu i przybyciu
dwóch cystern kołowych, Sztab otrzymał komunikat meteorologiczny o zbliżającej się burzy.
M. Kowalczuk z Kuriera Porannego, tak to relacjonuje „Kilkudziesięciu policjantów i strażników
miejskich zabezpieczało teren wokół dworca. Około 13 wszystko było gotowe
do przepompowywania. Ale pojawił się problem. Nad miasto nadciągała burza. Trzeba było czekać,
bo każde wyładowanie groziło wybuchem. Dopiero po godz. 14 można było zacząć operację. Strażacy
ustawili specjalne kurtyny wodne, które miały zabezpieczać przed wybuchem gazu. Wyłączyli prąd
i wstrzymali ruch.”.24 Około godziny 20:00 zakończono przepompowywanie gazu i pracownicy
ratownictwa technicznego PKP rozpoczęli operację wkolejania cysterny. Działania zakończono około
godziny 1:30 (17 kwietnia). W akcji łącznie brało udział 36 funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w Białymstoku, realizując zadania z zakresu zabezpieczenia miejsca, ewakuacji ludności oraz ochrony
mienia. Funkcjonariusze straży miejskiej brali udział w ewakuacji osób z dworców PKP, PKS
oraz centrum handlowego. Z pracownikami PKS-u organizowali tymczasowe przystanki
komunikacyjne. Realizowali zadania związane z fizyczną izolacją terenu zagrożonego oraz ochroną
pozostawionego mienia.
Przytoczony przykład prowadzonych działań, ilustruje zaangażowanie straży miejskiej
w wypełnianiu realizacji nałożonych obowiązków w ramach zarządzania kryzysowego w fazie
reagowania. Jako przykład realizacji etapu zapobiegania i przygotowania z uwzględnieniem udziału
straży miejskiej można przytoczyć realizację zawartego w 2010 r. porozumienia o współdziałaniu
zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku, Komendantem Miejskim Policji,
Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Komendantem Straży
Miejskiej w Białymstoku. Porozumienie zawarte zostało w celu wprowadzenia optymalnej formuły
współdziałania w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych powodujących
paraliż komunikacyjny miasta. W ramach ustaleń została wprowadzona procedura działania
określająca zakres zadań do realizacji poprzez poszczególne podmioty, w tym straż miejską. Do zadań
Straży Miejskiej w Białymstoku należy w szczególności: bieżące zbieranie informacji
za pośrednictwem patroli oraz monitoringu wizyjnego miasta, weryfikacja zgłoszeń i przekazywanie
do MCZK informacji o stanie drożności ciągów komunikacyjnych; stałe współdziałanie z KMP
i KMPSP, w zakresie koordynowania wspólnych działań oraz przekazywanie informacji i meldunków
do MCZK o sytuacji na drogach, siłach i środkach oraz realizowanych zadaniach.
Odnosząc się do wyżej przytoczonych doświadczeń i udziału Straży Miejskiej w Białymstoku
w realizowaniu działań z zakresu zarządzania kryzysowego, należy stwierdzić, iż działalność straży
miejskiej jest elementem realizacji przez gminę obowiązku zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywatelom. Przy posiadanych zasobach straży gminnych mogą one realizować
zadania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. Straże są efektywnym instrumentem
samorządu do przeciwdziałania i reagowania w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych, przy
założeniu prowadzenia odpowiedniej polityki gminy, ponieważ zakres realizowanych zadań i ich
rezultaty są zależne od wyznaczanych przez organ nadrzędny zarówno oczekiwań, jak i przyjętych
wskaźników: stanu zatrudnienia, wyposażenia i wyszkolenia funkcjonariuszy. I biorąc pod uwagę
te wszystkie czynniki, można dopiero poddać ocenie przydatność i przygotowanie straży do realizacji
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są periodykiem
naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu.
Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu
wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi,
stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego roku.
Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie została
zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na stronie
internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać adres
pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu powinna być zawarta
zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii redaktora
językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz „guest
authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą
demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku przez
Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce Zeszyty
naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu interesów,
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o wyniku oceny,
zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, który
zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla publikowanych
materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do zatwierdzenia całość materiałów
przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, współpracuje z Radą i innymi instytucjami
w zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania
cyklu wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn.
13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez redakcję,
są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty Naukowe
WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu –
www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego
prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 12 pkt
(bold),
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 wierszy
napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstęp między wierszami – 1,5,
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów czy
metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), wykaz
piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które muszą
mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są cyfry arabskie
złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej:
tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej
częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz
akty prawne należy podawać także jako przypis dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji należy
podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy (czcionka
italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN,
Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności.
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy
o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna z zaleceniami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych
w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne z wyrażeniem
przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. Autor/Autorzy przesyłają
utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie internetowej WSA.
Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną
WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi
opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami
tematycznymi ZN. Następnie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy
nie są członkami Rady, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie
są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi nadawany
jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. W innych
przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – formularz jest
publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor każdorazowo jest informowany z zachowaniem
zasady poufności recenzji o wyniku procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem
o dopuszczeniu bądź odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest
kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym numerze
czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011

Załącznik nr 1
miejscowość, data ....................................................., .............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA i ogłoszenie
drukiem publikacji/pracy pt.
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
autorstwa:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub w
wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, nie
znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw
pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni
Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· źródło finansowania publikacji: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

podpis

data

1. ...............................................

........................................

.........................

2. ..............................................

........................................

.........................

3. ..............................................

........................................

.........................

4. .............................................

.........................................

.........................

Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny.
Tytuł pracy ...............................................................................................................................................
Data ....................................................
Konflikt nie występuje
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Podpis recenzenta:
......................................................................

