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Wstęp 
 

  
Nauki o bezpieczeństwie są młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną w naukach 

społecznych. Przedmiotem badań w artykułach zebranych w niniejszym zeszycie jest bezpieczeństwo 

społeczeństw, poszczególnych grup społecznych, jak również każdego człowieka. Z tego względu 

bezpieczeństwo bywa interpretowane przez pryzmat subiektywnych odczuć pojedynczych ludzi, jak 

również obiektywnych kryteriów oceny zbiorowej. Bezpieczeństwo można dzielić stosując kryterium 

przedmiotowe odnoszące się do obszarów aktywności, jak również podmiotowe odnoszące się do 

wszelkich jednostek organizacyjnych. Nauki o bezpieczeństwie wyrosły na gruncie dawnych nauk 

wojskowych. Zanim jednak dokonano formalnego podziału na nauki o bezpieczeństwie i nauki  

o obronności, zaczęto dostrzegać coraz silniejszą potrzebę zaproponowania rodzaju nauk, który 

pozwalałby na zajmowanie się nie tylko stricte wojskowym bezpieczeństwem, ale również cywilnym, 

w odniesieniu zarówno do spraw politycznych, gospodarczych, czy społecznych. Nowe wyzwania 

współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata, podlegającego coraz bardziej 

zintensyfikowanym trendom globalizmu, przełożyły się na konieczność znalezienia formuły  

i rozwiązania również w sferze aktywności badawczej i naukowej. Nauki o bezpieczeństwie,  

jak i nauki o obronności, są swoistą formułą odpowiedzi na zachodzące zmiany.  

Współcześnie coraz powszechniejsze w nauce staje się podejście interdyscyplinarne, 

wymagające angażowania specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin. Nie tylko praktyków,  

ale również teoretyków. Nie jest możliwym osiąganie wysokiej efektywności w pragmatyce danej 

dziedziny lub dyscypliny bez solidnego zaplecza teoretycznego. Nie jest również możliwym 

budowanie najdoskonalszych formuł teoretycznych bez odniesień do praktyki. Podobnie jest  

z różnymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, które z samej swojej natury wymagają łączenia 

różnego dorobku i warsztatu. Można się pokusić o nazwanie tego procesu hybrydyzacją nauki,  

czyli łączeniem dwóch lub więcej dziedzin/dyscyplin, pozornie niepołączalnych. Przykładem może 

być chociażby biotechnologia, inżynieria środowiska, mechanika działań psychologicznych itp.  

Warto dodać, że  część każdej z aktualnych i przyszłych dyscyplin lub dziedzin wiedzy będzie 

dotyczyć bezpieczeństwa. Niezależnie od podmiotu, którego będzie to dotyczyć.  

Nauki o bezpieczeństwie zawierając w sobie tak ogromny potencjał zarówno przedmiotowy,  

jak i podmiotowy, z samej swojej natury są interdyscyplinarne, gdyż korzystają z dorobku wszystkich 

znanych dziedzin wiedzy.  

Łączymy nadzieję, że autorom niniejszego opracowania udało się wykazać, że bez sięgania  

do zróżnicowanego dorobku naukowego, nie byłoby możliwym badanie i rozwijanie aktywności 

naukowej w sferze bezpieczeństwa. 

 
Redaktorzy 

 
 



 

Piotr BACZAR 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU  
ANTYTERRORYSTYCZNEGO W POLSCE 

 
 

Streszczenie 
 

Artykuł porusza kwestie związane z szeroko pojętym terroryzmem oraz systemami 

prewencyjnymi i zwalczającymi terroryzm. Problematyka związana z ujednoliceniem 

pojęciowym zagadnienia terroryzmu kumuluje trudności związane bezpośrednio ze 

skutecznym zwalczaniem. To między innymi, dlatego niemal wszystkie kraje dotknięte lub 

bezpośrednio narażone na akty terrorystyczne tworzą najczęściej w swoich strukturach 

systemy antyterrorystyczne ukierunkowane na długoterminową działalność zapobiegawczą, 

prewencyjną, przygotowawczą jak również i samą reakcję i sposób działania na tego rodzaju 

zagrożenia. Istotą systemu antyterrorystycznego będzie przygotowanie, przeciwdziałanie, 

reagowanie na wszelkie objawy i zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W następstwie 

tych czynności wszelkie działania systemu będą ukierunkowane na „walkę” z terroryzmem 

przy jednoczesnym zabezpieczeniu procedur zmierzających do odbudowy i przywrócenia 

stanu sprzed zamachu. Polski system antyterrorystyczny (jego funkcjonowanie i skuteczność) 

należałoby rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych systemów funkcjonujących 

w państwach europejskich. Doświadczenia w zwalczaniu terroryzmu w każdym kraju są 

bardzo rożne jak również przyjęte rozwiązania systemowe są odmienne i umiejscowione 

w innych służbach i instytucjach.  

Słowa kluczowe: terroryzm, zagrożenia terrorystyczne, system antyterrorystyczny  

 

Title:  

Characterization of anti-terrorist system in Poland 

 

Abstract 

 

The article discusses the issues related to the broader terrorism and prevention 

systems, and fighting terrorism. Issues related to unification of the conceptual issues of 

terrorism accumulates difficulties directly related to the effective combating of crime. This is 
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partly because almost all the countries affected by or directly exposed to terrorist attacks 

make the most of their structures antiterrorist systems focused on long-term preventive 

activities, preventive and preparatory as well as the same reaction and behavior to such 

threats. The essence of the system will be to prepare anti-terrorism, the fight against, respond 

to any symptoms and the event of a terrorist nature. Following these steps, all of the system 

will be directed to "fight" against terrorism while safeguarding procedures to rebuild and 

restore the pre-coup. Polish anti-terrorism system (its functioning and efficiency) should be 

considered in relation to other systems in European countries. Experience in the fight against 

terrorism in each country are very different as well as the adopted system solutions are 

different and placed in other services and institutions. 

Key words: terrorism, terrorist threats, counter-terrorism system 

 

Terroryzm – jeden z najczęściej używanych wyrazów nie tylko w środkach masowego 

przekazu, lecz również w codziennym życiu, w rozmowach z innymi ludźmi, w portalach 

społecznościowych, w szkołach; wszędzie tam gdzie są poruszane rzeczy i kwestie ważne 

a zarazem intrygujące. Budzi strach i trwogę a jednocześnie zainteresowanie i dociekliwość. 

Niesprecyzowany i niezdefiniowany, nieokreślony i nienazwany… 

 Czas obecny charakteryzuje się trudnościami w dokładnym nazywaniu niektórych 

zjawisk, określeń, definicji, które przez różne podmioty, jednostki są dwojako definiowane 

a bardzo często ich interpretacja i zrozumienie jest jakże odmienne. Bezsprzecznie jednym 

z takich przykładów jest słowo „terroryzm”, przez niektórych uważany za współczesne, 

najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa1, przez innych, jako sposób uzewnętrzniania 

własnych idei i dążeń2, a przez innych, jako wręcz fenomen dzisiejszych czasów3. Nie ma 

możliwości (tak przynajmniej wydaje się na chwilę obecną) określenia precyzyjnej 

i akceptowalnej przez wszystkich definicji terroryzmu, przez każdego widzianego innymi 

oczami i z innej perspektywy. Trudności nastręcza duży obszar problemowy, który 

                                                            
1 Terroryzm to zjawisko, które w dzisiejszych czasach stało się jednym z największych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa nie tylko państw, struktur władzy ale i dla całych społeczeństw. T. Białek, Terroryzm 
manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005, s. 143. 

2 Terroryzm (działania terrorystyczne) traktowany jest jako sposób walki o własną (tzn. społeczeństw 
reprezentowanych przez grupy terrorystyczne) pozycję w świecie, o podkreślenie swojej tożsamości, 
o odrzucanie wartości nieakceptowanych, o inne ideały cywilizacyjne, o zmianę statusu ekonomicznego lub 
finansowego. Impulsem do tego rodzaju działań może być również brak akceptacji dla przemian 
globalizacyjnych, roli i miejsca człowieka we współczesnym świecie, chęć zaspokojenia własnych potrzeb 
i ambicji, uzyskanie statusu bojownika narodu, męczennika za wiarę. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii 
bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011, s. 135. 

3 Terroryzm, choć znany jako zjawisko od stuleci, jest fenomenem wielopłaszczyznowym, złożonym, 
dynamicznym i głęboko osadzonym w stosunkach społecznych. T. Aleksandrowicz, Terroryzm 
międzynarodowy, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25. 
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niejednokrotnie wiąże się z różnym postrzeganiem tego samego zagadnienia. Nie istnieje 

jedna, wyczerpująca i trafna definicja terroryzmu, która prosperuje we wszystkich krajach 

(nie tylko europejskich), dzięki której zrozumienie i jednocześnie umiejętność 

przeciwdziałania byłby jednakowy i uniwersalny. Problematyka zagadnień związanych 

z terroryzmem, jego przyczynach, metodach działania oraz umiejętności skutecznego 

zwalczania, jest niezmiernie obszerna i wielowymiarowa. Trudności z dokładnym 

sprecyzowaniem zagadnienia zjawiska terroryzmu nastręczają równocześnie problemów 

z umiejętnym dopasowaniem odpowiednich procedur działania, usystematyzowanych 

w jednorodnym systemie antyterrorystycznym kraju. 

 Dalsze rozważania na temat polskiego systemu antyterrorystycznego, jego 

skuteczności i przydatności, należy jednak rozpocząć od sprecyzowania samego słowa 

system, który w ogólnym znaczeniu rozumiany jest, jako „każdy złożony obiekt wyróżniony 

w badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór obiektów elementarnych 

(elementów) i powiązań (relacji) pomiędzy nimi”4. Niewątpliwie jest to bardzo 

powierzchowna i niekompletna definicja, określająca system, jako całość, zbiór elementów, 

pomiędzy którymi zachodzą określone reakcje i zależności. Kolejnym ujęciem analizowanej 

definicji jest postrzeganie systemu, jako „skoordynowanego układu elementów, zbioru 

tworzącego pewną całość, uwarunkowaną stałym uporządkowaniem jego części; 

uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzący jakąś teorię; zasady organizacji czegoś, 

ogół przepisów, reguł obowiązujących, według których coś jest wykonane, także forma 

ustroju państwowego; określony sposób, metoda postępowania, wykonywanie jakiejś 

czynności”5. Pojęcie systemu przybiera głębszy obszar i znaczenie, jeżeli pokusimy się 

o ulokowanie go w danej rzeczywistości. Jeśli przyjmujemy system, jako część, pewien 

element funkcjonowania państwa to zauważamy, że dany system tworzą służby, instytucje, 

organizacje o podobnych zadaniach, charakteryzujące się zależnością do siebie i potrzebą 

wspólnych przedsięwzięć. System w znaczeniu podmiotowym to określone elementy, części, 

które poprzez swoją przedmiotowość – zasady zależności i przynależności – decydują 

o sprawności danego państwa w określonym zakresie. Stanowi niewątpliwie uporządkowany 

wewnętrznie układ elementów. Przykładem takiego systemu może być system 

bezpieczeństwa państwa, który rozumiany jest, jako: „skoordynowany wewnętrznie zbiór 

elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, 
                                                            
4 P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów, Warszawa 1983, s. 27. 
5 M. Szymczak (red), Słownik języka polskiego, t.3, Warszawa 1978, s. 387. 
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psychospołecznym, ekologicznym i militarnym”6. W powyższym znaczeniu system (w tym 

przypadku bezpieczeństwa państwa) jest skierowany na dane działanie na poziomie 

bezpieczeństwa państwa.  

 Podejmując się próby analizy oraz pragnąc opisać polski system antyterrorystyczny 

funkcjonujący na chwilę obecną w naszym kraju, należałoby rozważania rozpocząć nie tylko 

od samego zdefiniowania systemu, jako zbiory elementów i relacji pomiędzy nimi, ale także 

od analizy samego zjawiska terroryzmu. Temat ten jest na tyle rozległy i jednocześnie 

niedoprecyzowany, że trudno byłoby opisać go w kilku słowach. Powstało wiele definicji 

opracowanych przez naukowców i ekspertów-praktyków z dziedziny terroryzmu, tworzone 

jest prawo międzynarodowe i krajowe, ale dyskusja i ostateczne określenie zjawiska 

terroryzmu nie zostało jeszcze zakończone. Najczęściej definicje odnoszą się bezpośrednio do 

danego zdarzenia zaistniałego w danym miejscu i czasie i mają kontekst polityczny 

wynikający ze skrajnego oceniania określonego wydarzenia. 

 Problematyka związana z ujednoliceniem pojęciowym zagadnienia terroryzmu 

kumuluje trudności związane bezpośrednio ze skutecznym zwalczaniem. To między innymi, 

dlatego niemal wszystkie kraje dotknięte lub bezpośrednio narażone na akty terrorystyczne 

tworzą najczęściej w swoich strukturach systemy antyterrorystyczne7 ukierunkowane na 

długoterminową działalność zapobiegawczą, prewencyjną, przygotowawczą jak również 

i samą reakcję i sposób działania na tego rodzaju zagrożenia. 

 Istotą systemu antyterrorystycznego będzie przygotowanie, przeciwdziałanie, 

reagowanie na wszelkie objawy i zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W następstwie 

tych czynności wszelkie działania systemu będą ukierunkowane na „walkę” z terroryzmem 

przy jednoczesnym zabezpieczeniu procedur zmierzających do odbudowy i przywrócenia 

stanu sprzed zamachu. Polski system antyterrorystyczny (jego funkcjonowanie i skuteczność) 

należałoby rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych systemów funkcjonujących 

w państwach europejskich. Doświadczenia w zwalczaniu terroryzmu w każdym kraju są 

bardzo rożne jak również przyjęte rozwiązania systemowe są odmienne i umiejscowione 

w innych służbach i instytucjach. „Nasz kraj nie posiada zbyt wielu doświadczeń 

                                                            
6 W. Łepkowski (red), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie czwarte, Warszawa 

2009, s. 139. 
7 System antyterrorystyczny rozumiany jest jako zbiór służb i instytucji powołanych do rozpoznawania 

zagrożeń, przeciwdziałania im i ich zwalczania, posiadających odpowiednie uprawnienia i kompetencje, 
wyposażonych w środki przymusu, połączonych zintegrowanym systemem łączności, wymiany informacji 
i realizujących działania bezpośrednie pod tym samym (połączonym, ale jedynym) dowództwem, przy 
jednoczesnym informowaniu społeczeństwa o realnych lub potencjalnych zagrożeniach i odpowiednich 
postawach z tym związanych. P. Chomentowski, Polski system antyterrorystyczny, prawno-organizacyjne 
kierunki ewolucji, Difin, Warszawa 2014, s. 81. 
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w zwalczaniu terroryzmu i tworzeniu systemów zabezpieczeń oraz koordynacji działań 

terrorystycznych. W Polsce system antyterrorystyczny znajduje się dopiero w stanie 

powstawania. Mowa o systemie, a więc takim układzie, składającym się z n-elementów, 

z których każdy wchodzi w interakcje z pozostałymi i równocześnie z systemem, jako 

całością. Taki system jeszcze w Polsce nie funkcjonuje, można, co najwyżej mówić 

o istnieniu poszczególnych elementów zabezpieczeń, które dopiero mogą taki system 

utworzyć”8. 

RP wypracowała system zwalczania terroryzmu w oparciu o cztery etapy działań: 

- rozpoznanie, 

- przeciwdziałanie, 

- zwalczanie, 

- likwidację skutków, 

Za realizację zadań na poziomie każdego etapu odpowiadają odpowiednie elementy – 

instytucje i służby – podmioty umiejscowione w systemie antyterrorystycznym na 

określonym miejscu. Jednym z podsystemów (elementów systemu antyterrorystycznego) są 

organy kolegialne (ciała kolegialne) funkcjonujące, jako „wieloosobowe, zorganizowane 

instytucje utworzone na podstawie prawa, wspólnie podejmujące decyzje i solidarnie 

ponoszące odpowiedzialność”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                            
8 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008, 

s. 157. 
9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_kolegialne (dostęp 15.05.2015 r.). 
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Rada Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) została utworzona na mocy Konstytucji 

RP10, jako konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. „Do zadań RBN należy wyrażanie 

opinii z zakresu generalnych założeń bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń 

bezpieczeństwa wewnętrznego, środków przeciwdziałania im i rozpatrywania kwestii 

dotyczących bezpieczeństwa. Radę zwołuje Prezydent, który ustala także porządek obrad, 

a obsługę merytoryczną, organizacyjną i finansową zajmuje się Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego (BBN)”11. RBN nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji. 

Jedynie na podstawie Zarządzenia w sprawie trybu działania Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego, ma prawo do rozpatrywania i opiniowania założeń bezpieczeństwa dla kraju, jej 

polityki zagranicznej, strategicznych kierunków działania, doktryny obronnej, drogi rozwoju 

Sił Zbrojnych, problemów dotyczących funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 

narodowego. 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) jest urzędem państwowym, utworzonym 

na mocy przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej12. „Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa 

i obronności. Biuro jest również merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady 

Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP, który określa organizację 

oraz zakres działania BBN”13. Regulamin, strukturę organizacyjną, sposób kierowania 

reguluje Zarządzenie Nr 2 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

BBN nie jest podmiotem, który bezpośrednio realizuje zadania z zakresu 

przeciwdziałania, rozpoznawania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 

Jednak poprzez pośrednie wskazanie regulacji zawartych w Ustawie o powszechnym 

obowiązku obrony RP, Biuro realizuje zadania z obszaru zagrożeń zjawiskiem terroryzmu. 

Realizuje powierzone przez Prezydenta zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności; 

monitoruje, analizuje i przygotowuje oceny i wnioski strategicznych warunków 

bezpieczeństwa narodowego; opracowuje dokumenty i projekty aktów normatywnych 

                                                            
10 Art. 135 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
11 J. Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 

2013, s. 187. 
12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy pomocy 

Biura Bezpieczeństwa Narodowego Art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

13 www.bbn.gov.pl (dostęp 20. 05. 2015 r.). 
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z zakresu bezpieczeństwa narodowego; współpracuje, monitoruje, ocenia działalność 

organów władzy publicznej w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego.  

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych (KdsSS) – funkcjonuje przy Radzie 

Ministrów w oparciu o rozdział II, art. 11-13 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Jest organem opiniodawczo-

doradczym w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności służb 

specjalnych14. Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii 

w sprawach kierunków działań służb specjalnych oraz koordynowanie ich działalności 

i współpracy z innymi służbami.  

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jest państwową jednostką budżetową 

podległą Prezesowi Rady Ministrów. Zostało utworzone w sierpniu 2008 r. i obecnie działa 

na podstawie nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym15 i Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa. RCB jest instytucją o charakterze analityczno-doradczym. 

RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ministra Spraw Wewnętrznych oraz pełni funkcję 

krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Głównym zadaniem RCB jest monitorowanie 

i analizowanie zagrożeń na podstawie danych uzyskiwanych ze wszystkich możliwych 

ośrodków funkcjonujących w ramach administracji publicznej. RCB przygotowuje codziennie 

raporty zawierające zbiorcze dane dotyczące bieżącej sytuacji i informacje o możliwych 

zagrożeniach16. W ramach centrum realizowane są m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania, 

zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, uruchamianie 

procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym, w przypadku zaistnienia zagrożeń, a także 

zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami. „Dyrektor 

RCB, na podstawie poszczególnych kryteriów, we współpracy z odpowiednimi ministrami 

odpowiedzialnymi za systemy, sporządza jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń 

i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, z podziałem na systemy, oraz 

informuje o ujęciu w wykazie ich właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych, którzy 

mają obowiązek ich ochrony (…). W ramach współdziałania szef ABW informuje dyrektora 

                                                            
14 Służby specjalne – ogólna nazwa opisująca instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze  

o charakterze niejawnym. Polskie służby specjalne to: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

15 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  
16 Patrz: www.rcb.gov.pl 
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RCB o uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym (…)”17. 

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK), jako organ opiniodawczo-

doradczy Rady Ministrów, inicjuje i koordynuje działania podejmowane w zakresie 

zarządzania kryzysowego. Przygotowuje również propozycje użycia sił i środków 

niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowej, doradzanie w zakresie koordynacji działań 

organów administracji rządowej, opiniowanie sprawozdań z działań podejmowanych 

w związku z zarządzaniem kryzysowym. Precyzyjną organizację i tryb pracy Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 października 2014 r.  

Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZdsZT)18 został 

powołany, jako organ pomocniczy Rady Ministrów Do jego zadań należy monitorowanie 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym, ich analiza i ocena, a także przekazywanie opinii 

i wniosków do Rady Ministrów, opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie 

zwalczania terroryzmu, inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań 

podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej, organizowanie współpracy 

z innymi państwami w zakresie zwalczania terroryzmu oraz koordynacja wymiany informacji. 

Posiedzenia MZdsZT odbywają się raz w miesiącu, którym przewodniczy Minister Spraw 

Wewnętrznych. W skład Zespołu wchodzą szefowie wszystkich służb i wiceministrowie 

resortów zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania terroryzmowi. To gremium, 

ocenia poziom zagrożenia terrorystycznego i określa kierunki działania poszczególnych służb. 

Członkowie Zespołu powołali problemowe grupy eksperckie, które regularnie spotykają się, 

częściej nawet niż raz w miesiącu, w zależności od potrzeb. MZdsZT wraz z grupami 

eksperckimi funkcjonują na poziomie strategiczny, natomiast na poziomie wykonawczym 

działania prowadzą poszczególne resorty, służby i instytucje19. „Funkcje koordynacyjne 

w zakresie zwalczania terroryzmu spełnia minister spraw wewnętrznych, z racji pełnienia 

funkcji przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, 

którego zapleczem wspierającym jest kolegialna Grupa Stałych Ekspertów”20. 

                                                            
17 G. Świszcz, Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych, [w] 

J. Szafrański, K. Liedel (red), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu 
w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 131. 

18 Zarządzenie Nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych. 

19 Patrz: Rozmowa z Adamem Rapackim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Policja nr 10 
(43), październik 2008, s. 16. 

20 R. Polko, Grom w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008, s. 119. 
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 W celu dalszego uszczegółowienia i pogłębienia kwestii powiązanych z aktywnością 

na polu przeciwdziałania terroryzmowi powołany został Zespół Zadaniowy - Stała Grupa 

Ekspercka (SGE) stanowiąca merytoryczne wsparcie dla MZdsZT. „Wśród podstawowych 

zadań SGE należy wskazać: monitorowanie, analizę i ocenę zagrożeń terrorystycznych oraz 

ocenę przygotowania administracji publicznej RP do rozpoznawania, przeciwdziałania 

i zwalczania terroryzmu”21. „Do głównych zadań SGE można zaliczyć przedstawianie 

zespołowi aktualnego poziomu zagrożenia zamachem terrorystycznym w Polsce oraz 

rekomendowanie lub nie zmian stopnia zagrożenia zamachem na terenie części lub całego 

kraju”22. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) realizuje zadania w zakresie 

przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania go za pomocą systemu, w którym można 

wyróżnić trzy poziomy: 

a) strategiczny – wypracowywanie strategii walki i przeciwdziałania zagrożeniom 

terrorystycznym oraz decyzji związanych z kierunkiem rozwiązania powstałej sytuacji 

kryzysowej związanej z zamachem terrorystycznym. Realizowany jest przez Prezesa Rady 

Ministrów, Radę Ministrów oraz Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń 

Terrorystycznych; 

b) 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. Realizowany jest przez Centrum 

Antyterrorystyczne ABW; 

c) taktyczny – uzyskiwanie i przekazywanie informacji o zagrożeniu terrorystycznym 

w państwie w celu ich weryfikacji. Wykonywany przez służby i instytucje takie jak: ABW, 

AW, Policja, Straż Graniczna. 

 „Minister Spraw Wewnętrznych zarówno bezpośrednio, jak i poprzez działania 

nadzorowanych przez siebie służb, realizuje zadania w obszarze przeciwdziałania 

zagrożeniom terrorystycznym a także neutralizacji skutków ewentualnych zamachów.  

Z perspektywy funkcji koordynacyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych w systemie 

                                                            
21 http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona-antyterrorysty/stala-grupa-ekspercka/517,STALA-GRUPA-

EKSPERCKA.html (dostęp 02.04. 2015 r.). 
22 P. Chomentowski, Polski system antyterrorystyczny. Prawno-organizacyjne kierunki ewolucji, Difin, 

Warszawa 2014, s. 88. 
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przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, szczególnie istotne jest przewodniczenie 

Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Zagrożeń Terrorystycznych”23. 
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Podstawowym zadaniem policji jest zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa poprzez 

zapobieganie dokonywaniu przestępstw, a do nich możemy zaliczyć działania metodami 

terrorystycznymi. Policja jest podstawową formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo 

i porządek publiczny wewnątrz kraju, poprzez wykrywanie jak również reagowanie na 

zagrożenia terrorystyczne. „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”24. 

                                                            
23 http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/msw/544,Ministerstwo-Spraw-

Wewnetrznych.html (dostęp 31.05.2015 r.). 
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 Aby system antyterrorystyczny spełniał swoje funkcje, musi posiadać w swoich 

strukturach element wykonawczy, umożliwiający sprawne reagowanie na zaistniałe ataki 

terrorystyczne. Państwo musi posiadać odpowiednie siły i środki przeznaczone do reakcji na 

zamachy terrorystyczne. W Policji do jednostek mających w swoich zadaniach obowiązek 

realizacji działań kontrterrorystycznych możemy zaliczyć: Biuro Operacji 

Antyterrorystycznej Komendy Głównej Policji (BOA KGP), Samodzielne Pododdziały 

Antyterrorystyczne Policji (SPAP) oraz Sekcje Antyterrorystyczne Policji (SAT).  

„Zadaniem BOA KGP jest przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie 

oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie”25. 

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (SPAP) to podmioty 

organizacyjne w państwie stworzone w ściśle określonym celu, przeznaczone do 

wykonywania zadań podwyższonego ryzyka. Główna ich rola sprowadza się do zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnętrznego kraju poprzez fizyczną likwidację zagrożeń związanych 

z powstawaniem sytuacji kryzysowych o podłożu terrorystycznym i kryminalnym. 

Najmniejszymi jednostkami strukturalnymi policji, wykonywujący zadania 

antyterrorystyczne są Sekcje Antyterrorystyczne Policji (SAT) bezpośrednio podległe pod 

danego Komendanta Wojewódzkiego Policji, na terenie którego znajduje się jednostka.  

„Wśród podstawowych zadań Policji, określonych w art. 1 ustawy o Policji, wymienia 

się m. in. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom kryminogennym, a także służenie 

społeczeństwu. Tak określone zadania zobowiązują Policję do poszukiwania takich form 

działania, w których bez stosowania przymusu państwowego i bez stanowienia norm 

prawnych osiągnąć można określone, pożądane efekty. Inicjatorski charakter tej działalności 

polega na umiejętności przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowania działalności profilaktyczno-

prewencyjnej, określania celów zbieżnych z oczekiwaniami indywidualnymi i grupowymi 

w określonym środowisku”26. Policja niewątpliwie spełnia podstawową rolę w zakresie 

reagowania na zaistniałe przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Często stanowi główny 

podmiot koordynujący i scalający działanie innych służb w sytuacjach nadzwyczajnych 

i wymagających podejmowania natychmiastowych decyzji. Policyjne jednostki specjalne, 

                                                                                                                                                                            
24 R. Chrobiak, Koncepcja wykorzystania jednostek specjalnych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

kryzysowego na obszarze kraju, AON, Warszawa 2008, s. 103. 
25 K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013, s. 52. 
26 S. Pieprzny, Policja organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa 2011, s. 107. 
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jako narzędzie wykonawcze, to główne służby odpowiedzialne za bezpośrednie zwalczanie 

aktów terrorystycznych w Polsce. 

Biuro Ochrony Rządu (BOR) funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 16 marca 

2001 r. i odpowiada za bezpieczeństwo osób wykonujących ważne funkcje publiczne, jak 

również placówek dyplomatycznych, obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu 

strategicznym. Pomimo tego, że Ustawa w żadnym elemencie nie wymienia źródeł, rodzaju 

lub charakteru zagrożeń wywołanych współczesnym terroryzmem, nie oznacza to, że 

funkcjonariusze BOR nie będą wykonywać zadań pośrednio związanych z tą tematyką. 

Osoby, obiekty i urządzenia podlegające ustawowej ochronie BOR mogą być narażone na 

zamachy terrorystyczne.  

Straż Graniczna (SG) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 

w sprawach granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Do zadań SG należy również 

monitoring granic w celu zapobiegnięcia przedostania się osób podejrzanych o działalność 

terrorystyczną. Wśród zadań realizowanych przez funkcjonariuszy SG znajduje się również 

„współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń 

terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom”27. Zapewne Straż Graniczna zajmuje silną 

i stabilną pozycję w systemie antyterrorystycznym państwa poprzez rozwijanie współpracy 

z najważniejszymi organami w państwie, służbami i instytucjami. Stanowi widoczny 

i niezbędny element w zabezpieczeniu Polski przed zagrożeniami terrorystycznymi. 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) podejmuje działania mające na celu ochronę życia 

i zdrowia ludzkiego, jak również ochronę mienia. Odgrywa kluczową rolę podczas 

neutralizacji skutków zamachów terrorystycznych. Wykonuje zadania w zakresie organizacji 

prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji 

miejscowych zagrożeń. Podejmuje czynności z zakresu rozpoznawania skażeń substancjami 

chemicznymi, biologicznymi oraz skażeń radiacyjnych. 

Obrona Cywilna Kraju ma na celu „ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 

użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym 

w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 

oraz usuwaniu ich skutków”28. Zgodnie z Rozporządzeniem29 do podstawowych zadań Szefa 

Obrony Cywilnej należy: wydawanie projektów aktów prawnych dotyczących obrony 

                                                            
27 Art. 1 ust. 2 pkt 5d Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (nowelizacja ustawy dn. 

01.05.2014 r.). 
28 Art. 137 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwiec 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
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cywilnej, określanie założeń i dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na 

poziomie województwa, powiatu i gminy, organizowanie i koordynowanie ćwiczeń, 

planowanie potrzeb finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań. 

Urząd do spraw Cudzoziemców odgrywa ważną rolę w zakresie rozpoznawania 

poprzez prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem azylu, ochrony, 

pobytu cudzoziemcom. Dodatkowo Urząd prowadzi centralny rejestr danych o nabyciu 

obywatelstwa polskiego oraz krajowy zbiór rejestrów (ewidencja i wykaz w sprawach 

cudzoziemców). „Funkcję, jaką spełnia Urząd do spraw Cudzoziemców w dziedzinie 

przeciwdziałania terroryzmowi należy określić, jako szczególnie istotną z punktu widzenia 

gromadzenia, przetwarzania i udostępniania uprawnionym służbom informacji z zakresu 

przejazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP, istotną również z punktu widzenia 

gromadzenia danych związanych z ubieganiem się cudzoziemców o uzyskanie statutu 

uchodźcy lub uzyskaniem azylu”30. 

„W Polsce odpowiedzialność za przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeniom 

terrorystycznym jest podzielona pomiędzy kilka służb i instytucji oraz podmiotów kontrolno-

koordynujących. Do nich zaliczamy cywilne i wojskowe służby specjalne: Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) 

w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu (AW) i Służba Wywiadu 

Wojskowego (SWW) w kontekście zagrożenia zewnętrznego”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                            
30 K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 61. 
31 K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013, s. 33. 
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Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), jako instytucja administracji 

rządowej, powołana została do ochrony porządku konstytucyjnego RP. Zakres zadań 

koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Jej działania 

nadzoruje Prezes Rady Ministrów a kontroluje Sejm. Obowiązki i uprawnienia ABW określa 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu.  

Do zadań ABW należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw 

szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących 

w bezpieczeństwo państwa32. Agencja odpowiedzialna jest również za ochronę państwa przed 

planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur 

państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. ABW dodatkowo 

otrzymuje wszelkie możliwe informacje od właściwych organów, służb i instytucji 

zawierające dane osobowe, dotyczące przygotowania lub usiłowania popełnienia, podżegania, 

pomocnictwa, współdziałania albo sprawstwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako jedna ze służb tworzących system 

antyterrorystyczny RP, posiada w swoich strukturach m.in.: Departament Przeciwdziałania 

Terroryzmowi, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, Centrum 

Antyterrorystyczne. 

Centrum Antyterrorystyczne ABW (CAT)33 jest jednym z najważniejszych 

elementów systemu antyterrorystycznego naszego kraju, który koordynuje działania 

prowadzone przez krajowe służby i instytucje w zakresie wymiany informacji dotyczących 

przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Jednocześnie CAT ABW pełni funkcję 

jednostki koordynacyjno-analitycznej i wspiera działania podmiotów właściwych w zakresie 

zwalczania terroryzmu. Najważniejsze zadania CAT ABW to: 

- analizowanie poziomu zagrożenia terrorystycznego RP oraz monitorowanie 

i analizowanie treści ekstremistycznych pojawiających się w mediach, 

- koordynacja procesu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami systemu 

antyterrorystycznego, umożliwiająca wdrażanie wspólnych procedur reagowania na dane 

zdarzenie, 

                                                            
32 Pełen zakres zadań ABW patrz: Art. 5 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 
33 Powołane Zarządzeniem Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
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- dokonywanie sprawdzeń i ustaleń dotyczących osób i podmiotów w systemach CAT 

ABW, 

- prowadzenie współpracy zagranicznej, 

- utrzymywanie łączności z krajowymi uczestnikami systemu ochrony 

antyterrorystycznej oraz z partnerami zagranicznymi w systemie 24-godzinnym. 

Agencja Wywiadu (AW) powołana została do rozpoznawania i monitorowania 

międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości 

zorganizowanej jak również do analizowania zagrożeń występujących w rejonach napięć, 

konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa34. 

Realizując swoje zadania AW monitoruje i analizuje działalność grup ekstremistycznych oraz 

polskich obywateli i obiektów za granicą. AW współdziała z krajowymi jednostkami 

odpowiedzialnymi za zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym oraz ich zwalczanie. 

W ramach tej współpracy bierze udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń 

Terrorystycznych. 

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) jest służbą specjalną, właściwą w sprawach 

ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Działa na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Do 

głównych zadań SWW należy: gromadzenie informacji mogących mieć istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa RP, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym 

terroryzmem, rozpoznawanie obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, bronią 

masowej zagłady. „SWW jest członkiem międzynarodowej współpracy wywiadowczej. 

Aktywnie uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy wiodącymi służbami 

wywiadowczymi państw NATO i UE, przyczyniając się do budowania bezpieczeństwa 

w wymiarze międzynarodowym”35. 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest urzędem administracji rządowej, 

utworzonej na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. SWW to służba specjalna, której zadaniem jest 

ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa. Do zadań SKW należy: 

rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: szpiegostwa, terroryzmu, przestępstw 

określonych w części wojskowej Kodeksu Karnego i innych przestępstw przeciwko 

obronności państwa albo popełnionych na szkodę państw sojuszniczych. 

                                                            
34 Pełen zakres zadań AW patrz: Art. 6 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu. 
35 www.sww.gov.pl/pl/index.html (dostęp 30.05.2015 r.). 
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Służbą specjalną działającą na terenie RP jest również Centralne Biuro 

Antykorupcyjne (CBA), które nie ma wyodrębnionych zadań dotyczących rozpoznawania 

zagrożeń terrorystycznych, ale w przypadku ujawnienia informacji w obszarze 

przygotowywania ataków terrorystycznych są oni zobligowani do poinformowania 

o powyższym fakcie ABW.   

Ministerstwo Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej 

w dziedzinie obronności, wraz z podległymi służbami jest organem powołanym do 

przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Minister Obrony Narodowej kieruje resortem przy 

pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarzy i podsekretarzy stanu. 

Ministrowi Obrony Narodowej podlegają: 

Sztab Generalny Wojska Polskiego (SGWP) 

Siły Zbrojne 

- Wojska Lądowe (WL) 

- Siły Powietrzne (SP) 

- Marynarka Wojenna (MW) 

- Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS)36 

a) Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) 

b) Jednostka Wojskowa Komandosów 

c) Jednostka Wojskowa FORMOZA 

d) Jednostka Wojskowa NIL 

GROM powstał 13 lipca 1990 r. rozkazem 001 Ministra Spraw Wewnętrznych. Do 

głównych zadań jednostki należy: utrzymywanie stałej gotowości bojowej, współpraca 

z żołnierzami zagranicznych jednostek, gotowość do natychmiastowego podjęcia działań 

obronnych i ochronnych w sytuacjach zagrożenia działaniami terrorystycznymi, 

wykonywanie operacji zwalczania międzynarodowych aktów terrorystycznych, 

konwojowanie osób, dokumentów i przedmiotów o szczególnym znaczeniu37. 

Jednostka Wojskowa Komandosów (JW4101) stacjonująca w Lublińcu prowadzi 

działania specjalne w terenie leśnym, zurbanizowanym i na akwenach śródlądowych. 

W ramach prowadzonych działań jednostka wypełnia zadania z zakresu: rozpoznania 

                                                            
36 Dowództwo Wojsk Specjalnych z dniem 01.01.2014 r. na podstawie art. 11 Ustawy o zmianie ustawy 

o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, zostało rozformowane a jego zadania 
przejęły i następcami prawnymi są Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo 
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Patrz: www.wikipedia.org/wiki/Dowództwo_Wojsk_Specjalnych 
(dostęp 31.05.2015 r.). 

37 Pełny zakres zadań jednostki patrz: Zarządzenie nr 64 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 28 października 1997 r. w sprawie zakresu i form działania Jednostki Wojskowej nr 2305. 
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specjalnego, działań nieregularnych, działań kontr terrorystycznych, wsparcia militarnego, 

operacji reagowania kryzysowego, uwalniania zakładników.   

Funkcjonariusze z Jednostki Wojskowej Formoza wykonują nie tylko typowe 

zadania płetwonurków bojowych, ale również wykorzystywani są w lądowych działaniach 

specjalnych, operacjach kontr terrorystycznych, działaniach ochronnych w warunkach 

morskich.  

Jednostka Wojskowa Nil ma za zadanie prowadzić na szeroką skalę rozpoznanie 

(radiowe, obrazowe, osobiste) oraz analizować zebrany materiał. W wyniku tych czynności 

zapewnia zabezpieczenie logistyczne i łączność innym jednostkom wojskowym 

wykonującym zadania bojowe. 

Żandarmeria Wojskowa (ŻW) podlega bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych określa właściwości, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Do zadań ŻW, 

w zakresie jej właściwości, należy ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego 

przed zamachami, współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami 

właściwymi w sprawach bezpieczeństwa. 

W ramach Ministerstwa Finansów należy wymienić, co najmniej dwa podmioty 

odpowiedzialne za stopień bezpieczeństwa terrorystycznego w naszym kraju i należące  

do systemu antyterrorystycznego. 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) to organ administracji rządowej 

właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzania do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie 

finansowaniu terroryzmu. GIIF ma za zadanie w szczególności zapobiegać potencjalnemu 

przestępstwu finansowania terroryzmu określonego w art. 165a Kodeksu Karnego. Na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu GIIF uzyskuje, gromadzi, przetwarza i analizuje informacje, 

które mogą mieć związek m.in. z finansowaniem terroryzmu. 

Służba Celna (SC) jest „umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia 

ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej w tym zgodności 

z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru. Do zadań 

SC należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przewozu towarów oraz 

wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów”38. SC realizuje zadania 

                                                            
38 http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i-funkcje (dostęp 01.06.2015 r.). 



Piotr Baczar – Charakterystyka systemu antyterrorystycznego w Polsce 22

ujęte w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, skupiając się na rozpoznawaniu, 

wykrywaniu i zapobieganiu przestępstw i wykroczeń skarbowych. 

 Reasumując rozważania na temat poszczególnych służb i instytucji biorących aktywny 

udział w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym na terenie RP należy 

stwierdzić, że ilość podmiotów wchodzących w skład systemu antyterrorystycznego naszego 

kraju jest bardzo duża. Jednocześnie może to być przyczyną trudności wynikających 

z potrzeby koordynowania i dowodzenia całego systemu antyterrorystycznego. „Analiza 

zapisów ustawowych w zwalczaniu terroryzmu w Polsce w praktyce dowodzi nakładania się 

kompetencji i rozmycia realizacji poszczególnych zadań, co wynika z braku przedmiotowego 

usystematyzowania obszarów zainteresowań tychże służb i instytucji”39.  

Dylematy w sprecyzowaniu podmiotów wiodących i wspomagających podczas wykonywania 

zadań antyterrorystycznych powodują nawarstwianie się problemów na poziomie dowodzenia 

i koordynowania. Prezentowane w powyższym tekście służby i instytucje znajdują się w kilku 

resortach i ministerstwach (Ciała Kolegialne, Resort Spraw Wewnętrznych, Resort Obrony 

Narodowej, Wojskowe i Cywilne Służby Specjalne, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 

Sprawiedliwości). „Aby system funkcjonował sprawnie, musi być precyzyjnie określony. 

Oznacza to, że musi być wiadome, co do niego należy, a co nie. Musi być niezmienny 

w całym toku rozważań, tak by zachodzące w nim zmiany mieściły się w jego ramach.  

Jest, zatem niedopuszczalne, żeby jakieś elementy były czasem traktowane jako należące  

do systemu, czasem zaś, jako do niego nienależące. Ponadto system nie może zawierać 

elementów nienależących do żadnego z jego podsystemów, co wymusza na osobach 

nadzorujących system stałą kontrolę jego poszczególnych elementów. Wreszcie system musi 

być funkcjonalny, tzn. wyodrębniany ze względu na spełniane funkcje, a nie ze względu na 

oddzielność przestrzenną”40.  

Głównymi cechami dobrego systemu antyterrorystycznego w Polsce powinny być: 

- precyzyjność, czyli ukierunkowanie na dane zagrożenia i wymogi współczesnego świata, 

- spójność wszystkich elementów i jasno sprecyzowane potrzeby zależności, 

- niezmienność i stabilność wpływające na ciągłość działania i funkcjonowania systemu oraz 

oddziałujące na trafność podejmowanych decyzji, 

- funkcjonalność mająca odzwierciedlenie w precyzyjnym podziale zadań i kompetencji, 

- perspektywiczność i umiejętność przystosowania do wszelkiego rodzaju działania, 

                                                            
39 K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013, s. 34. 
40 J. Szafrański, Główne obszary oraz elementy systemu przeciwterrorystycznego, [w:] J. Szafrański, 

K. Liedel (red), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 97-98. 
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- kompletność elementów jak również procedur i kompetencji wpływająca na sprawne i ciągłe 

funkcjonowanie, 

- wewnętrzna i zewnętrzna zgodność i integralność; precyzyjne umiejscowienie w systemie 

bezpieczeństwa, 

- skuteczność odzwierciedlająca przydatność systemu. 

 Wszystkie cechy dobrego systemu antyterrorystycznego powinny w sposób wymierny 

wpływać na stopień bezpieczeństwa kraju i jego obywateli. Niezbędnym, całościowym 

elementem jest wymóg istnienie ośrodka, instytucji decyzyjnej i koordynującej (zgrywającej). 

„Jak potwierdzają eksperci do spraw terroryzmu, w Polsce istnieją odpowiednie instytucje 

i służby posiadające kompetencje do zwalczania terroryzmu. Występują także unormowania 

prawne bezpośrednio regulujące kwestie dotyczące zjawiska terroryzmu. Brakuje jednak 

właściwego ośrodka decyzyjnego, który łączyłby wszystkie niezbędne obszary w jeden 

zintegrowany, ponadresortowy i ogólnonarodowy system walki z terroryzmem”41. W opinii 

autora nie jest wymagane „budowanie” kolejnej, nowej instytucji mającej w swoich zadaniach 

koordynację i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu, ale wskazanie i przejęcie 

zadań zgrywających i kontrolno-organizacyjnych przez już istniejącą i dobrze prosperującą. 

Polska jest nadal na etapie budowania systemu przeciwdziałania terroryzmowi. Działają już 

poszczególne elementy takiego systemu – indywidualne służby. Jest konieczna jeszcze 

potrzeba wyznaczenia elementu koordynacyjnego. Nieodzowność istnienia takiego elementu 

pokazują chociażby doświadczenia Stanów Zjednoczonych. To nie zła praca poszczególnych 

służb uniemożliwiła zapobieżenie zamachom 11 września, ale brak koordynacji ich działań 

i posiadanej przez nie wiedzy. 

 Poza cechami dobrze funkcjonującego systemu oraz elementu zgrywającego wszystkie 

instytucje i służby, niezbędne jest zapewnienie jego funkcjonalności poprzez: 

- uregulowania prawne określające: struktury systemu, kompetencje służb, zadania dla służb, 

siły i środki, procedury działania;  

- budowanie struktury organizacyjnej pozwalającej skutecznie koordynować, nadzorować 

i realizować wszystkie niezbędne zadania; 

- dobór odpowiednich sił i środków wynikających z potencjalnych potrzeb oraz bazy danych 

o siłach i środkach; 

- monitoring zagrożeń stwarzający również możliwości podejmowania działań 

wyprzedzających; 
                                                            
41 J. Szafrański, K. Liedel (red), Problemy prawno – organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 8.  
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- obieg informacji o zagrożeniach wewnątrz systemu jak również między poszczególnymi 

resortami; 

- system łączności zapewniający prawidłowy i stabilny przepływ informacji; 

- szkolenia, ćwiczenia i treningi (w tym kompleksowa edukacja wszystkich podmiotów 

systemu bezpieczeństwa państwa oraz społeczeństwa); 

- zasoby finansowe gwarantujące sprawne funkcjonowanie systemu42. 

 Sprawne działanie systemu antyterrorystycznego mogą zapewnić odpowiednie 

zależności i uwarunkowania pomiędzy jego elementami. Główną przesłanką w sposób 

bezpośredni wpływającą na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu są 

uregulowania prawne odnoszące się do zadań, kompetencji, zasad funkcjonowania 

i współdziałania poszczególnych podmiotów. Posiadanie odpowiednich „procedur prawnych” 

ma pierwszoplanowe znaczenie dla całości prosperowania systemu i dlatego powinien być 

traktowany priorytetowo i z odpowiednim zaangażowaniem. Niezbędnym elementem są 

również odpowiednie i adekwatne siły i środki wpływające na bezpieczeństwo 

podejmowanych działań i zmierzające do jak najszybszego rozwiązania danej sytuacji 

kryzysowej lub zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Trafny dobór zasobów ludzkich 

i materiałowych będzie możliwy tylko dzięki odpowiedniemu monitoringowi zagrożeń  

oraz przekazywaniu tych informacji wewnątrz jak i na zewnątrz systemu dla innych organów 

państwowych. Bardzo ważnym elementem koordynującym i zgrywającym, a także 

kontrolnym będzie prowadzenie treningów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 

Sprawdzenie i korekta obowiązujących procedur i zasad działania uchroni przed przykrymi 

konsekwencjami i niespodziewanymi sytuacjami w przyszłości. Przy dynamicznie 

rozwijających się zagrożeniach nieuniknione jest zapewnienie środków finansowych  

na dostosowanie całości systemu antyterrorystycznego do współczesnych wyzwań. 

„Funkcjonowanie służb i instytucji, posiadających właściwie sprofilowane zadania ustawowe 

i narzędzia prawne do ich realizacji, jasno i wyraźnie wskazane granice swojej właściwości, 

roli wiodącej i tym samym odpowiedzialności, to fundament każdego systemu 

bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiednia konstrukcja wsparcia logistyczno-technicznego 

do utrzymywania łączności, wymiany informacji, przeprowadzania narad, sprawdzeń lub 

konsultacji powinna skutkować czytelnym podziałem zadań z automatycznym określaniem 

podmiotu odpowiedzialnego i właściwego do dowodzenia i kierowania całością działań na 

danym etapie lub w danej fazie. Całość tej aktywności służb ma na celu przede wszystkim 

                                                            
42 Patrz: J. Szafrański, Wybrane aspekty szkolenia antyterrorystycznego policji [w:], M. Koziński (red), 

Bezpieczeństwo kryzysowe, Gdańsk 2010, s. 222. 
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ochronę życia i zdrowia ludzi, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego”43. Bezpieczeństwo to dobro o które trzeba dbać i permanentnie podnosić jego 

poziom. Będzie to możliwe dzięki dobrze prosperującemu i sprawnie działającemu, 

dostosowanemu do możliwości Państwa i potrzeb obywatela, systemu antyterrorystycznemu.   
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GENEZA I EWOLUCJA METODYKI DZIAŁAŃ 

PSYCHOLOGICZNYCH W DAWNYCH CHINACH I JAPONII 

 

Streszczenie 

 

Wraz z rozwojem chińskiej cywilizacji, w tym tradycji oręża i prowadzenia działań 

zbrojnych, rozwijała się również chińska doktryna działań psychologicznych. Długotrwały 

okres wojen zewnętrznych i wewnętrznych uświadomił potrzebę zachowania możliwie 

najwyższego potencjału wojskowego na wypadek zagrożenia. W przypadku konieczności 

angażowania się w konflikty, możliwości bojowe ulegały nieustającej dewaluacji w skutek 

prowadzonych działań wojennych. W tym samym czasie potencjał państw neutralnych 

pozostawał nienaruszony1. W efekcie, wobec groźby toczenia wojny na kilku frontach 

jednocześnie należało wypracować koncepcję prowadzenia wojny, której koszty byłby 

możliwie najniższe. Koncepcja ta została wyrażona w pierwszym na świecie źródle pisanym 

dotyczącym sztuki wojennej – tzw. Siedmioksięgu.  

Słowa kluczowe: metodyka działań psychologicznych, cywilizacja chińska, działania zbrojne 

 

Title: 

Genesis and evolution of the methodology of psychological operations in old China and Japan 

 

Abstract 

 

With the development of Chinese civilization, including the tradition of weapons and 

conducting military operations, he developed the Chinese doctrine of psychological 

operations. A prolonged period of internal and external wars realized the need to maintain the 

highest possible military capabilities in case of emergency. If you need to get involved in 

conflicts, combat capabilities underwent continuous devaluation as a result of military 

actions. At the same time, the potential of neutral countries remained intact. As a result, the 

threat of fighting a war on several fronts at the same time had to develop the concept of 

                                                            
1 W. Rodziński, Historia Chin, wyd. ZNIO, Warszawa 1974, s. 35-58, 76-87, 126-158. 
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warfare, which would be the lowest possible cost. This concept was expressed in the world's 

first written source on the art of war - the so-called. Siedmioksięgu. 

Keywords: methods of psychological operations, Chinese civilization, warfare 

 

Wstęp 

 

Około drugiego tysiąclecia przed nasza erą zaczęły się kształtować zręby 

państwowości przyszłego cesarstwa chińskiego. Czas powstawania każdej struktury 

państwowej wiązał się z koniecznością przeciwdziałania licznym zagrożeniom, zazwyczaj 

natury zbrojnej. W związku z powyższym od drugiego tysiąclecia przed naszą erą zaczęła się 

formować chińska sztuka wojenna, w tym sztuka oddziaływania psychologicznego na 

przeciwnika. Wspomniany wyżej Siedmioksiąg składał się z siedmiu traktów poświęconych 

starochińskiej sztuce wojennej spisanych między VIII, a IV wiekiem przed naszą erą. 

Najsławniejsze z nich to: Sztuka Wojny Sun Tzu, Księgi Wojny Wu Tzu oraz Metody 

Wojskowe przypisywane najczęściej pióru Sun Pina2.  

Kierunek myślenia o roli działań zbrojnych i korzystaniu z dostępnych potencjałów 

podczas kampanii militarnych można odczytać z zaprezentowanych niżej myśli wybitnych 

strategów Państwa Środka: Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki 

według Sun Zi, Gdy armia wymaszeruje za granicę, w kraju pustoszeje skarbiec Li Quan, czy 

Pierwszą z reguł wojskowych jest niechęć do wojny Sun Pina3. Starożytne Chiny były 

państwem, którego ludność częstokroć cierpiała w wyniku licznych wojen – zarówno o 

charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Na bazie tychże, często niezwykle krwawych 

doświadczeń rozwinęła się chińska doktryna działań psychologicznych, których celem było 

głównie zniechęcenie wojsk przeciwnika do działań zbrojnych – zarówno ofensywnych, jak i 

defensywnych. W tym celu wykorzystywano oczywiście nie tylko oddziaływanie na 

żołnierzy, ale także na ludność cywilną. Bez tej ostatniej żadna gospodarka nie byłaby w 

stanie funkcjonować, a tym bardziej się rozwijać, a bez sprawnie działającej gospodarki nie 

jest możliwym rozwijanie potencjału militarnego. W dynamicznym środowisku 

wewnętrznym i międzynarodowym, państwo które się nie rozwija, zaczyna się cofać 

względem rozwijających się sąsiadów. Zatem, aby utrzymać optymalny poziom sił zbrojnych 

należy nieustannie zabiegać o rozwój własnych sił zbrojnych w odniesieniu do możliwości 

                                                            
2 L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, wyd. Neriton, Warszawa 2009, 

s. 29 
3 Sun Zi, Sztuka Wojenna, wyd. Etiuda, Kraków 2011, s. 36. 
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ofensywno-defensywnych innych państw. Bolesne doświadczenia wojenne wpłynęły na 

opracowanie szeregu zaleceń dla potomnych, których treść po dzień dzisiejszy jest 

uwzględniania w chińskiej doktrynie działań psychologicznych4. Przykładowo Zhang Yu 

wskazywał: O wszystkich żołnierzy wziętych do niewoli trzeba się troszczyć wielkodusznie i 

szczerze, aby dali się nam spożytkować, a Sun Zi dodawał: Jeńców traktuj dobrze i dbaj o 

nich. Znaczy to zwyciężać wroga i powiększać przez to własne siły5. To podejście wskazywało 

na świadomość możliwego wykorzystania zasobów żywych przeciwnika do wzmocnienia 

własnego potencjału, zamiast w lekkomyślny sposób uszczuplać własne siły w 

niepotrzebnych konfliktach. Słowem podsumowania warto przytoczyć myśl Sun Zi, który 

zalecał: Na ogół lepiej tak prowadzić wojnę, aby zdobyte wrogie państwo zachować bez 

uszczerbku. Zniszczenie go jest gorszym rozwiązaniem6. 

Interesującym przykładem ewoluowania chińskiej doktryny działań psychologicznych 

jest dorobek tajnej organizacji działającej w starożytnym Państwie Środka - Moshuh Nanren7. 

Organizacja ta przypominała służby specjalne chińskich cesarzy, a jej aktywność skupiała się 

zarówno na działaniach wywiadowczych, kontrwywiadowczych, śledczych, jak i 

oddziaływaniu psychologicznym na ludność cywilną, dworskie stronnictwa, a nawet kręgi 

władzy w państwach ościennych. Działania psychologiczne były określane mianem sztuki 

„szturmowania bram umysłu”8. Nazwa oddawała pogląd Moshuh Nanren zgodnie, z którym, 

przejmowanie kontroli nad umysłem człowieka było podobne do forsowania miasta 

chronionego przez system fortyfikacji. Podobnie jak do oblężonego miasta droga mogła wieść 

przez bramy (po udanym szturmie), mury, czy podkopy, tak też „dostanie się” do umysłu było 

możliwe przez określone „punkty dostępowe”. Umysł był określany mianem „Miasta o 

Dziewięciu Bramach”, które to „bramy” stanowiły otwory w ciele człowieka (oczy, uszy, nos, 

usta, cewka moczowa i odbyt). Poprzez tak pojmowane „bramy” napływały z zewnątrz 

informacje, na podstawie, których umysł poznawał otaczającą rzeczywistość i konstruując jej 

wewnętrzne wyobrażenie, kształtował subiektywne procesy decyzyjno-zachowawcze. 

Moshuh Nanren opisali swoimi słowami podstawy wiedzy o oddziaływaniu psychologicznym 

– postawy i zachowania człowieka są wynikiem interpretacji informacji napływających z 

otoczenia. Przejęcie kontroli nad napływem informacji pozwala realnie wpływać na 

                                                            
4 W. Rodziński, op. cit., s. 35-39. 
5 Sun Zi, op. cit., s. 33-34. 
6 Tamże, s. 36. 
7 The Korean Hwarang Material Arts, Federation, http://www.hwarangmulsul.org/HWARANG-

HISTORY.html, 01.03.2013. 
8 H. Lung, Dziewięć świątyń śmierci Ninja, wyd. Bellona, Warszawa 2009, s. 28-29. 
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podejmowane decyzje, podobnie jak znajomość zindywidualizowanego procesu decyzyjnego 

pozwala „podsuwać” spreparowane informacje, które wywołają określone efekty. W 

nawiązaniu do tematu badań, warto słowem uzupełnienia dodać, że starożytni Chińczycy 

doskonale orientowali się w procesie powstawania wzorców interpretujących rzeczywistość w 

oparciu o krąg kulturowy w jakim ludzie wychowują się od urodzenia. Wysoce rozwinięta 

kultura euroatlantycka do dzisiaj ma duży problem z zaadoptowaniem takiego podejścia, 

którego potwierdzeniu lub podważeniu zostały w części wstępnej poświęcone niniejsze 

badania. Wracając do historii, Moshuh Nanren twierdzili, że opanowanie umysłu ludzkiego 

jest możliwe po zakończonym powodzeniem szturmie na jedną z „bram”. Innymi słowy „atak 

na uszy” to m.in. rozsiewanie plotek, a „atak na cewkę moczową” to wykorzystanie pociągu 

seksualnego ofiary9. Zanim jednak podjęto jakiekolwiek działania przeprowadzano uprzednio 

szczegółowe rozpoznanie obiektu oddziaływania, którego celem było ustalenia najsłabszych 

punktów dostępu (bram), co wiązało się również z koniecznością sporządzenia 

szczegółowego profilu psychologicznego obiektu oddziaływania z uwzględnieniem 

procesów: poznawczego (interpretacja rzeczywistości) i decyzyjnego. Moshuh Nanren 

posiadali specjalistów od tworzenia takich profili, a następnie układania odpowiedniej pod 

ustalone „słabe bramy” strategii oddziaływania10. Proces powstawania strategii można 

podzielić na następujące etapy:   

1) Zrozumienie sposobu myślenia ofiary – (proces poznawczy, interpretacja informacji 

napływających z zewnątrz, podejmowanie decyzji) i określenie słabych punktów 

dostępowych  

2) Ułożenie strategii oddziaływania i wpływanie na sposób postrzegania otaczającej 

rzeczywistości (interakcje informacyjne między ofiarą, a otoczeniem zewnętrznym) – np. z 

zamiarem podważenia dotychczasowych wartości, na których opierał się światopogląd 

obiektu oddziaływania np. określone osoby, instytucje, wartości, a co za tym idzie utrwalanie 

niepewności siebie u ofiary – tzw. kiai-shin-jutsu (pol. krzyczenie w głąb cudzego umysłu) 

3) Realizacja celu – np. pogłębienie stanu zagubienia lub wprowadzenie nowych 

wartości, zgodnie z założonymi celami (kontrola, obezwładnienie lub likwidacja) 

 

 Wraz z przenikaniem Moshuh Nanren do Japonii chińska metodyka walki psychologicznej 

została stopniowo przejęta przez Mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni i rozwinięta stosownie 

                                                            
9 H. Lung, Mroczna wiedza…, s. 22-26. 
10 H. Lung, Dziewięć…, s. 12. 
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do własnych potrzeb. Klany Shinobi jako naturalni spadkobiercy wiedzy Moshuh Nanren jako 

pierwsze na gruncie japońskim prowadziły pogłębione i szeroko zakrojone badania własne 

nad tym obszarem oddziaływania na przeciwnika. Powód przenikania Moshuh Nanren do 

Japonii do dzisiaj nie jest znany. Znawcy tematu wskazują dwie prawdopodobne przyczyny: 

infiltracja japońskich kręgów władzy lub ucieczka po zmianie cesarza w Państwie Środka. W 

starożytnych Chinach wraz ze zmianą na stanowisku cesarza przeprowadzano prewencyjną 

czystkę w szeregach Moshuh Nanren służących poprzednikowi. Dzięki rekrutacji i awansie 

nowych ludzi cesarz zyskiwał lojalność tych, którzy tylko jemu zawdzięczali swój awans 

społeczny i dobrobyt. Niezależnie od powodów Moshuh Nanren dali początek późniejszym 

klanom Shinobi, których członkowie dalej rozwijali starochińską wiedzę o działaniach 

psychologicznych. Do dzisiejszych czasów przetrwały zapiski japońskie obrazujące niektóre 

taktyki oddziaływania, których geneza sięga aktywności Moshuh Nanren w Państwie Środka. 

Z powodu niemożności dotarcia do źródeł chińskich nazwy tych taktyk zostały podane w 

języku japońskim11.  

Ekkyo – określenie charakteru relacji międzyludzkich w oparciu o wiedzę 

astrologiczną dotyczącą kolejności narodzin – głównie ustalenie relacji między bliskimi 

krewnymi – miało to pomóc wskazaniu słabych punktów dostępowych wynikających z więzi 

emocjonalnych między ludźmi, a następnie pozyskać wiedzę umożliwiającą zakłócenie 

wewnętrznej równowagi psychicznej i emocjonalnej obiektu oddziaływania 

Jujushin – taktyka ta wywodzi się z buddyzmu shingon i bazuje na wiedzy o 

dziesięciu poziomach zrozumienia i funkcjonowania, co z kolei umożliwia zaklasyfikować 

obiekt oddziaływania do jednej z dziesięciu kategorii. Każda z nich posiadała specyficzne dla 

siebie mocne i słabe strony, jak również określone sposoby (wzorce) myślenia. Taktyka ta 

była wykorzystywana do ustalania profilu psychologicznego.  

Junishi-do-jutsu – w tej taktyce wykorzystywano starożytną wiedzę astrologiczną do 

określenia temperamentu i tego dnia w roku, w którym ofiara będzie najbardziej podatna na 

bezpośredni atak (fizyczny) lub pośredni (psychologiczny). Po wykonaniu profilu 

konstruowano odpowiadającą mu metodykę - kiai-shin-jutsu. 

Słowem uzupełnienia warto dodać, że starochińska i później starojapońska doktryna 

działań psychologicznych była stosunkowo mocno osadzona w złożonym systemie, 

starożytnej wiedzy tajemnej (głównie astrologicznej, czy magicznej), a jej skuteczność 

wynikała z bogatej wiedzy o uwarunkowaniach kulturowych odpowiedzialnych za 

                                                            
11 H. Lung, Mroczna wiedza…, s. 22-23. 
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odpowiednie wzorce myślenia, działania i odczuwania na poziomie emocjonalnym. 

Niewykluczone, że podawanie tej wiedzy w „otoczce” dalekowschodniej wiedzy tajemnej 

miało kamuflować prawdziwy charakter przebiegu tych działań przed niewtajemniczonymi. 

Nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyż zarówno Moshuh Nanren, jak i Shinobi 

wykorzystywali wierzenia  ludności cywilnej o bezpośrednich związkach członków 

organizacji z demonami.  

Wobec silnej wiary w różnorodne zjawiska nadprzyrodzone, to błędne postrzeganie 

otaczającej rzeczywistości przez pryzmat starochińskiego i staro japońskiego okultyzmu 

pozwalało skuteczniej terroryzować, a posługując się mitem czarnej magii pogłębiać 

skuteczność realizowanych działań. Przykładem może być wykorzystywanie przez Shinobi 

kul dymnych, które po uderzeniu w ziemię eksplodowały oślepiająco jasnym światłem, a 

następnie uwalniały zasłonę dymną pozwalającą Shinobi na ukrycie się w innym miejscu lub 

ucieczkę. Ludzie będący świadkami tego zdarzenia, wierząc święcie w nadludzką moc 

Shinobi, byli po prostu przekonani, że ten posiadł właściwą demonom, tajemną moc znikania. 

Inny przykład to stosowana przez Moshuh Nanren bezinwazyjna metoda pozbawiania życia – 

ofiara była zostawiana w publicznych miejscach z wyrazem przerażenia na twarzy i szeroko 

otwartymi oczyma, jednak bez żadnych, zewnętrznych śladów zabójstwa. Z jednej strony 

pozwalało to Moshuh Nanren podsycać strach przed gniewem cesarza „mającym na usługach 

demony”, a z drugiej opierając się na uprzednio zbudowanych przesądach, dostarczano 

„namacalnych” dowodów nadnaturalnych zdolności Moshuh Nanren. Współczesny człowiek 

może spojrzeć pobłażliwie na skuteczność takich praktyk. Watro wobec powyższego 

przyjrzeć się bliżej badaniom jakie m.in. przeprowadził Derren Brown nad ludzką 

skłonnością do wiary w zjawiska nadprzyrodzone, a przede wszystkim siły tejże wiary w 

kreowaniu odczuwalnych wrażeń na poziomie wszystkich, pięciu zmysłów. Badanie polegało 

na poproszeniu osoby badanej, aby spędziła trochę czasu w piwnicy, w której wcześniej 

kogoś zamordowano. Informacja o zabójstwie była zmyślona, a jej przekazanie miało służyć 

potencjalnemu podniesieniu poziomu niepokoju o osoby badanej. Okazało się, że większość 

ludzi w przeciągu kilkunastu minut od pozostawienia ich w piwnicy, w której panowały 

absolutne ciemności odniosła silne wrażenie obecności innej istoty lub istot. Część osób czuła 

czyjś dotyk, widziała czyjeś sylwetki, a nawet słyszała dźwięki, których nie było. 

Eksperyment był od początku monitorowany, co pozwoliło na jednoznaczne potwierdzenie, 

że wszystkie te wrażenia, subiektywnie realne dla badanych, były tylko wytworem ich 

wyobraźni. Część z badanych określiła siebie jako osoby niewierzące. Jedna z badanych osób 
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nie odniosła żadnych wrażeń i została zaproszona do kolejnych eksperymentów, podczas 

których udało się sprawić, że uwierzyła w zjawiska nadprzyrodzone mimo braku 

obiektywnych podstaw ku takiej wierze12. Skoro większość współcześnie żyjących ludzi 

można poddać tego rodzaju manipulacji, to warto sobie wyobrazić, jak silnie można było 

oddziaływać na ludzi święcie przekonanych o istnieniu świata nadprzyrodzonego, który na co 

dzień przenikał się ze światem rzeczywistym. Dla tych ludzi Moshuh Nanren i Shinobi nie 

byli wcieleniem zła, tylko w istocie byli innymi istotami używającymi tymczasowo ludzkiego 

ciała. Stąd też brała się tak wysoka skuteczność metodyki działań psychologicznych 

członków tychże organizacji. Łączyli doskonałą znajomość sylwetek psychologicznych 

swoich ofiar z szeroką wiedzą o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki. Niżej zaprezentowano 

krótkie charakterystyki wybranych metod oddziaływania psychologicznego, stosowanych 

przez Shinobi. 

 

Metody kiai-shin-jutsu 

 

In-yo-jutsu – celem było wzbudzenie niepewności obiektu oddziaływania, zwątpienia 

we własny system wartości, własne siły, osoby z bliskiego kręgu, innych ludzi itp. Można 

powiedzieć, stosując współczesną terminologię, że podważano wewnętrzne poczucie 

bezpieczeństwa powodując z jednej strony wzrost poczucia zagrożenia, a z drugiej czyniąc 

ofiarę podatną na każdy, odpowiednio wypromowany system wartości, który pomógłby 

odbudować pewność siebie. W języku starożytnych ten negatywny stan nazywano 

zakłóceniem równowagi jin-jang ofiary. 

Amettori-jutsu – szeroko rozumiane metody dezinformacji, która w dosłownym 

tłumaczeniu oznaczała metodę „słomianego człowieka” polegającą na odwracaniu uwagi 

obiektu oddziaływania od rzeczywiście realizowanych działań, czy też kreowania iluzji 

rzeczywistości. Nazwa wzięła się od wykorzystywanej na gruncie wojskowym metody 

zmylania przeciwnika, co do pozycji własnych sił poprzez ustawianie w odpowiednim 

miejscu słomianych kukieł w imitacjach zbroi mających pozorować własne wojska.  

Gojo-goyoku – kolejna metoda bazująca na starochińskich wierzeniach i przesądach w 

pięć pierwiastków tworzących całą otaczającą nas rzeczywistość – ziemi, powietrza, ognia, 

wody i pustki – określana jako metoda tzw. „teorii pięciu pierwiastków”. Według chińskich 

wierzeń w jednym momencie może dominować tylko jeden z nich, mający dokładnie jeden 

                                                            
12 D. Brown, How to convert an atheist, http://www.youtube.com/watch?v=51B8MzcxOX0, 

10.09.2013 
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pierwiastek jemu przeciwny. Omawiana metoda polegała na wykorzystywaniu wiedzy o 

relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi stanami emocjonalnymi człowieka i 

celowym wywoływaniu określonych stanów dla kontrolowania zachowania ofiary. Szczęście 

można było przyćmić smutkiem, a smutek szczęściem. Uczucie miłości gniewem, a gniew 

oddaniem i przyjaźnią.  

Jomon-jutsu – metodyka odpowiedniego doboru słów, fraz, zwrotów czyli retoryki w 

sposób umożliwiający kształtowanie myśli, zachowań, wzbudzania pożądania, wywoływania 

zamierzonych stanów emocjonalnych, czy podnoszenia lub obniżania poziomu pewności 

siebie. Współcześnie metodyka ta jest określana również „czarną retoryką” lub „językiem 

perswazji”13  

Yugen-shin-jutsu – jedna z ciekawszych metod, która bazowała na dorobku technik 

oddziaływania podprogowego, bezpośrednio na podświadomość ofiary. W tym zakresie 

czerpała z bogatego dorobku indukcji hipnotycznych i posthipnotycznych, które w 

starożytności mogły być kojarzone z inwokacjami magicznymi, a współcześnie wpisują się w 

szeroko rozumiane działania marketingowe. Jako ciekawostkę warto wskazać, że w 

strukturach Moshuh Nanren i Shinobi funkcjonowała grupa osób specjalizująca się w tego 

typu działaniach, którzy mieli wykorzystywać techniki hipnotyczne do skrytego przenoszenia 

informacji. W ramach obu organizacji wykorzystywanie hipnozy w codziennej pracy było 

czymś tak naturalnym, jak obecnie korzystanie z pomocy analityków przez agencje 

wywiadowcze. Można poddać w wątpliwość potencjalną skutecznością tych metod, niemniej 

warto zauważyć, że metodyka ta nie odnosiła się do „hipnotyzowania”, a jedynie takiego 

formułowania wypowiadanych zdań i wypowiedzi, aby te wywarły odpowiedni skutek w 

sferze podświadomej. Współczesnym przykładem stosowania tej metodyki, tyle, że w celach 

leczniczych, jest warsztat pracy psychologa Miltona H. Ericksona14, którego dorobek został w 

znacznej części wykorzystany do stworzenia podstaw tzw. programowania 

neurolingwistycznego, które jest de facto współcześnie mieszaniną rzetelnej wiedzy naukowej 

i steku pseudo-psychologicznych niedorzeczności15. Abstrahując jednak od aktualnego 

podejścia do oddziaływania podprogowego warto odnotować, że już starożytni Chińczycy 

posiadali bogaty i oparty na licznych doświadczeniach warsztat w tej dziedzinie, który 

następnie przejęli i doskonalili japońscy Shinobi.  

                                                            
13 K. Bredemeier, Czarna retoryka, Siła i magia języka, wyd. Studio Emka, Warszawa 2007, s. 7-16 
14 J. Haley, Niezwykła terapia, Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona, wyd. Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 7-11 
15 R. Bandler, Transformacja, Hipnoza dla każdego, wyd. Helion, Gliwice 2010, s. 45-63. 
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Kyonin-no-jutsu – metoda ta bazowała głównie na przesądach, wierzeniach religijnych 

i wyznawanych trendach filozoficznych, które składały się na proces poznawczy, interpretacji 

otoczenia i decyzyjny obiektu oddziaływania. Jeżeli przykładowo ofiara święcie wierzyła w 

Boginię X i była gotowa wykonać jej każde polecenie, to należało jedynie stworzyć 

wiarygodne dla tej osoby wrażenie, że Boginia X przemówiła i wydała określone polecenie. 

Podobnie jeśli ofiara wierzyła we wróżby i astrologów, wystarczyło najpierw uwiarygodnić 

danego astrologa kilkoma trafionymi wróżbami (co było z góry zaplanowane), a następnie 

„przepowiedzieć” zdradę ze strony brata. Po wywołaniu kilku kolejnych zdarzeń i 

podsunięciu ofierze pasujących do tej tezy „faktów” wystarczyło poczekać, aż ofiara sama 

pozbawi życia brata będącego celem ataku. Następnie eliminacja innych bliskich osób z 

otoczenia doprowadzała do całkowitego uzależnienia ofiary od astrologa, który dyskretnie 

przejmował kontrolę nad zachowaniem ofiary, a tym samym sterował politykę wewnętrzną i 

zewnętrzną podległego ofierze państwa. Przedstawiony wyżej sposób był rzeczywiście 

wykorzystywany przez Shinobi w ich konfliktach z lokalnymi daimyo16.  

  Moshuh Nanren byli świadomi zagrożeń wynikających z umiejętnego prowadzenia 

działań psychologicznych wiedząc, że nawet wiedza o taktykach i strategiach oddziaływania 

to za mało, aby skutecznie uchronić się przed negatywnym oddziaływaniem przeciwnika. 

Stało się to powodem, dla którego opracowali metodykę „wzmacniania bram umysłu”. 

Pierwszym etapem treningu ochronnego było seishinshugi (pol. umysł ponad ciałem). Na tym 

etapie adept uczył się lokalizować własne blokady psychiczne i mentalne, aby następnie się 

ich pozbyć np. uprzedzenia, nierozwiązane problemy, wątpliwości, fobie)17. Według Moshuh 

Nanren i Shinobi blokady te były utrwalonymi w podświadomości błędami interpretacyjnymi 

otaczającej rzeczywistości – inaczej mówiąc w nawiązaniu do terminologii stosowanej przez 

G. Hofstedego, którego wyniki badań zainspirowały mnie do podjęcia niniejszych badań - 

błędami w „zaprogramowaniu umysłowym”18. Szczególny nacisk kładziono na 

przygotowanie adeptów do ufności we własne możliwości, nawet w najbardziej 

ekstremalnych sytuacjach. Słabnąca pewność siebie wpływała negatywnie na nastawienie 

psychiczne, które było niezbędne do wykonania zadania. Na etapie seishinshugi adept 

doskonalił m.in. tzw. „technikę nieskazitelnego umysłu” czyli makoto. Umiejętność 

zastosowania tej techniki pozwalała na szybkie osiągnięcie tzw. „stanu zrównoważonej jaźni” 

                                                            
16 H. Lung, Mroczna wiedza…, s. 110-130. 
17 Y. Shin’ichi, Theosophy and Buddhist Reformers in the Middle of the Meiji Period, Japanese 

Religions, vol. 34 (2), s. 119-131 
18 G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2007, s. 15-19 
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czyli wewnętrznego spokoju nawet w najtrudniejszych chwilach. Na tym polegała przewaga 

psychiczna, nad fizyczną – siła fizyczna ma swoje ograniczenia, natomiast psychiczną 

ogranicza tylko wyobraźnia i poziom własnej determinacji. Krucha psychika wpływa 

negatywnie na siłę fizyczną, ale mocna psychika „zwielokrotnia” siły fizyczne. Moshuh 

Nanren mieli pełną świadomość tego zadziwiającego mechanizmu, który wykorzystuje po 

dziś dzień wiele religii – mechanizm niezachwianej wiary w siebie, kogoś lub coś wpływa 

pozytywnie na możliwości organizmu w świecie fizycznym19. Starożytni wodzowie 

rozumieli, jak istotny wpływ na wartość bojową żołnierzy mają ich morale, co powodowało 

opracowanie złożonej metodyki oddziaływania negatywnego i pozytywnego, o czym pisał 

również Sun Pin20: Jeżeli nie są wystawiani na trudy, nie umieją ponosić wyrzeczeń, a jeżeli 

nie umieją ponosić wyrzeczeń zostaną pokonani. (…) Wódz wzywa podwładnych, zagrzewa 

ich do boju, a potem atakuje. Zarazem należy wyraźnie podkreślić, że dla starożytnych 

Chińczyków morale (zagrzewanie do walki), a tzw. chi (energia życiowa) to dwa różne do 

siebie elementy wpływające na wartość bojową żołnierzy. Pobudzaniu chi służyły 

odpowiednie zestawy ćwiczeń, które w połączeniu z sukcesywnie umacnianym nastawieniem 

psychicznym przekładały się na chęć do walki i poświęceń. Wielu zachodnich autorów 

popełnia błąd utożsamiania chi z morale, co przekłada się na błędne rozumienie nauk 

starożytnych mistrzów. Moshuh Nanren oraz Shinobi funkcjonowali w ciągłym zagrożeniu 

życia, co poskutkowało koniecznością wypracowania metod odporności na stres i wszelkie 

czynniki mogące osłabić determinację i psychikę adeptów. Dzięki temu trening ochronny w 

dużej mierze skupiał się na eliminacji słabych punktów dostępowych oraz sukcesywnemu 

wzmacnianiu wiary w wewnętrznego spokoju. Na wspomnianą technikę makoto składały się 

dwie techniki szczegółowe: rozwijanie świadomości (haragei) i zdolności przystosowania 

(rinkioken). 

 Rozwijanie świadomości dzieliło się na dwie fazy. W pierwszej z nich adept dążył do 

wyostrzenia pięciu podstawowych zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) do 

poziomu umożliwiającego mu odnotowanie szczegółów, które zazwyczaj pozostają 

niezarejestrowane przez naszą świadomość. Warto dodać, że sfera podświadoma notuje 

właściwie wszystko, co dzieje się w otoczeniu człowieka, ale do świadomości przedostaje się 

wąski zakres informacji, jaki system postrzegania uzna za istotny dla funkcjonowania 
                                                            
19 Stanisław Siek, który przeanalizował wiele relacji byłych więźniów obozów koncentracyjnych i 

gułagów wyróżnił kilka sposobów, które pozwoliły przetrwać w ekstremalnie niesprzyjających 
warunkach. Do sposobów tych zaliczył również wiarę i praktyki religijne. - S. Siek, Pranie mózgu, 
wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1993, s. 132-134 

20 S. Tzu, op. cit., s. 173 
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człowieka21. Celem haragei było takie przestawienie systemu poznawczego, aby przekazywał 

do poziomu świadomego szczegóły mogące mieć wpływ na zadania realizowane przez 

członków organizacji. Przykładowo owocne zakończenie haragei pozwalało na zauważenie 

na poziomie świadomym zmian w wadze spotykanych ludzi, zmian w modulacji głosu, 

wyczucie mikro-wibracji podczas podania dłoni itd. Nie było w tym nic nadnaturalnego, 

podobnie jak nie ma nic nadzwyczajnego w fenomenalnie rozwiniętych zmysłach u dzikich 

zwierząt. Ludzkie zmysły nie tylko mogą zostać wyostrzone, ale także może zostać 

wzmocniona współpraca między nimi w spójnym odbieraniu sygnałów z otoczenia. Integracja 

zmysłów pozwalała na dokładniejszy odbiór wielu sygnałów, które używając współczesnego 

języka można nazwać odbiorem intuicyjnym, czyli tzw. szóstym zmysłem22.  

Współcześnie żyją ludzie, którzy potrafią widzieć i smakować kolory, co najczęściej 

jest wynikiem zakłóceń w prawidłowym, sensorycznym rozwoju dziecka. Ponownie nie ma w 

tym nic nadzwyczajnego, ale jest to dowodem na to, że takie „nietypowe” korzystanie ze 

zmysłów również jest możliwe23. Jakie to ma znaczenie dla działań psychologicznych? 

Nieocenione. Umiejętność odbioru i interpretacji otaczającej nas rzeczywistości, a więc 

również napływających zewsząd informacji na różnych poziomach zintegrowanego 

funkcjonowania zmysłów pozwala znacznie szybciej i łatwiej zidentyfikować wrogie 

działania psychologiczne. Dla członków Moshuh Nanren i Shinobi ukończenie haragei 

oznaczało nie tylko umiejętność odczytywania pozornie nieuchwytnych sygnałów (najlżejsze 

zmiany w modulacji głosu rozmówcy, barw, zmienności stanów emocjonalnych, 

przewidywanie zamiarów), ale także dawało podstawy do wykorzystania tej wiedzy do 

wpływania na innych ludzi, zazwyczaj nieświadomych sygnałów, które wysyłają. Ponadto tak 

wszechstronne „odczytywanie” rzeczywistości oraz kultywowany trening rozwoju 

umysłowego ułatwiał odnajdowanie konstruktywnych rozwiązań w najbardziej złożonych 

sytuacjach, gdzie linearne i schematyczne myślenie mogło zawieść. Temu właśnie był 

poświęcony rinkioken, uczył jak rozwijać zdolność do takiego interpretowania i analizowania 

napływających z zewnątrz informacji, aby niejako automatycznie (żeby nie używać słowa 

„intuicyjnie”) tworzyć optymalnie najlepsze rozwiązania dla każdej, nawet najtrudniejszej 

sytuacji. Bez umiejętności zintegrowanego odbioru rzeczywistości będącej efektem haragei, 

                                                            
21 Mózg – fascynujący automat, magia nieświadomości, 

http://www.youtube.com/watch?v=_3Ts3vg48Z0, 01.07.2013 
22 A. Kim, Umysł Ninja, wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1993, s. 9-19; A. Kim, Żelazne ciało 

ninja, wyd. Medium, Konstancin-Jeziorna 2007, s. 19-39 
23 Deprawacja sensoryczna – wczesny rozwój dziecka – słyszenie kolorów, czucie kolorów itp. – jak 

coś dodać inne warianty alternatywnego użycia zmysłów 
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nie było możliwym korzystanie z dobrodziejstw rinkioken. Opanowanie tych dwóch technik 

pozwalało na wysoce skuteczne działanie w najróżniejszych uwarunkowaniach otroczenia 

zewnętrznego.   

Jedną z metod treningu służących utrwalaniu efektów uzyskanych w drodze 

praktykowania haragei i rinkioken, a także natychmiastowemu wchodzeniu w stan 

wyostrzonych zmysłów i wewnętrznego spokoju była powszechnie znana tzw. medytacja zen. 

Trening ten upowszechnił się w średniowiecznej Japonii, gdzie był stosowany zarówno przez 

klany Shinobi, jak i samurai. Można sobie zadać pytanie, po co ludzie, od dziecka 

wychowywani na śmiertelnie niebezpiecznych wojowników, poświęcali swój czas 

praktykowaniu tej, jak to się współcześnie twierdzi, formy relaksacji służącej osiąganiu 

wewnętrznego spokoju i jaki to ma związek z działaniami psychologicznymi? Po pierwsze 

zen od początku był wojskowym treningiem umysłowym pozwalającym na wysoce skuteczne 

działanie w warunkach ekstremalnych (silnie stresogennych i niebezpiecznych), z 

wyłączeniem czynników natury psychicznej ograniczających możliwości żołnierza (np. stres, 

niepożądane emocje, wyrzuty sumienia itp.). Po drugie uodparniał na negatywne skutki 

oddziaływania psychologicznego przeciwnika24.  

Kolejnym, znamienitym dziełem starożytnej myśli wojskowej w zakresie działań 

psychologicznych jest podręcznik przeznaczony dla starożytnych dowódców: Sześć Sztuk 

Wojennych. Zalecano w nim utrzymywanie pododdziału w ramach każdego oddziału 

składającego się z 72 żołnierzy podzielonych na poszczególne specjalizacje. Pierwsza 19-

osobowa grupa miała za zadanie motywować własnych żołnierzy do walki, kolejna grupa 5-

osobowa odpowiadała za wzmacnianie wiary we własne siły, następna 4-osobowa grupa 

odpowiadała za osłonę kontrwywiadowczą oddziału (neutralizacja działalności szpiegowskiej, 

dezinformacyjnej, demotywującej do walki), kolejna 8-osobowa grupa prowadziła 

rozpoznanie wojsk przeciwnika pod kątem uzyskania informacji o zamiarach i intencjach 

przeciwnika, a ostatnia 2-osobowa grupa zajmowała się obniżaniem morale żołnierzy 

przeciwnika i demotywowaniem do dalszej walki. Oznaczało to, że członkowie tego 

pododdziału stanowili, aż 26% składu osobowego całego oddziału. Dążąc do wewnętrznej 

klasyfikacji poszczególnych grup można uznać, że starochiński pododdział działań 

psychologicznych składał się z pięciu grup specjalistycznych: wychowawczo-motywującej, 

psychologów (dbających o kondycję psychiczną żołnierzy), kontrwywiadu psychologicznego, 

                                                            
24A. Adams, Ninja, niewidzialni zabójcy, wyd. Budo-Sport, Warszawa 1993, s. 82-97, w powiązaniu z: 

A. Kim, Żelazne ciało ninja, wyd. Medium, Konstancin-Keziorna 2007, s. 81-137 
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rozpoznania/wywiadu psychologicznego i typowych działań psychologicznych (w tym 

dezinformacji). Zważając na czas powstania tego dzieła można wyrobić sobie przybliżone 

wyobrażenie stanu zaawansowania wiedzy o działaniach psychologicznych w starożytnych 

Chinach. Jeżeli dodać do tego dorobek Moshuh Nanren, której struktura była bliższa 

współczesnym służbom specjalnym z bardzo rozbudowanym komponentem działań 

psychologicznych.  

Działania te podejmowane zarówno w odniesieniu do wojsk własnych, jak wojsk 

przeciwnika największą korzyść przyniosą w przypadku nie tylko osiągnięcia założonych 

celów wojny bez walki, ale wręcz przejęcia potencjału przeciwnika. Podejście to wyrażone 

przez Sun Zi może tłumaczyć dlaczego blisko jedna czwarta składu osobowego oddziału była 

odpowiedzialna za działania psychologiczne25. W starożytnych Chinach, a wkrótce również w 

dawnej Japonii bardzo poważnie traktowano działania psychologiczne jako mogące realnie 

oddziaływać na wynik prowadzonych działań wojennych. Zarazem skutecznie prowadzone 

akcje informacyjne niemal gwarantowały zredukowane do niezbędnego minimum straty 

własne. Wobec funkcjonowania w bardzo niestabilnym i niebezpiecznym otoczeniu 

międzynarodowym umiejętność zachowywania i rozbudowy własnego potencjału 

decydowały nie tylko o przebiegu bieżących kampanii, ale przede wszystkim o przetrwaniu. 

 

Literatura 

 

1. Ciupiński A., Malak  K. (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 

2004. 

2. Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 

2003. 

3. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP podstawowe kategorie, uwarunkowania, 

system, Warszawa 2011. 

4. Kunikowski J. (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Warszawa 2001.  

5. Łepkowski W., Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002. 

6. Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania 

odpowiedzialnych organów i podmiotów, artykuł,   

http://mordi.mydevil.net/portalzk/baza_wiedzy/artykuly/DM_ZK.pdf, [dostęp 

04.06.2015 r.] 

                                                            
25 Sun Zi, op. cit., s. 34. 



Marcin Górnikiewicz – Geneza i ewolucja metodyki działań psychologicznych… 

 

 
 

41

7. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 

2007. 

8. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006. 

9. Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, 

Józefów 2010. 

10. Rutkowski C., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość- kierowanie- zarządzanie, 

Warszawa 2010. 

11. Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, Warszawa 2012. 

12. Zdziech M. (red.), Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, Zeszyt 

problemowy 1(45)/2006, Warszawa 2006. 

13. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978, t. 1. 

 

 



 

Marcin GÓRNIKIEWICZ 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 

 

KONCEPCJA CHIŃSKICH DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNYCH  

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU 

 

Streszczenie 

 

Chińska sztuka działań psychologicznych ewoluowała poprzez minione wieki. Proces 

ten nabrał znacznego przyspieszenia w ostatnich trzech dekadach XX wieku. W Państwie 

Środka zaczęto z wielka uwagą analizować rozmaite aspekty funkcjonowania państw 

zachodnich, w tym sił zbrojnych. W obszarze zainteresowania znalazła się również metodyka 

prowadzenia działań psychologicznych. W efekcie zaczęto porównywać chińską metodologię 

tychże działań, z zachodnią. Wielostronność i głębokość przeprowadzonych badań pozwoliła 

na wskazanie nie tylko mocnych, ale również słabych stron. Zarówno na poziomie 

taktycznym, operacyjnym, jak i strategicznym. Jednym z najświeższych źródeł traktujących o 

metodyce oddziaływania na umysł i emocje człowieka jest pozycja autorstwa dwóch 

pułkowników Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej: Wanga Xiangsui i Qiao Liang 

„Nieograniczona Walka” z 1999 roku.  

 

Title: 

Chinese concept of psychological operations at the turn of the century 

 

Abstract 

 

Chinese art has evolved psychological operations through the past centuries. This 

process took a significant acceleration in the last three decades of the twentieth century. In the 

Middle Kingdom began with great attention to analyze various aspects of the functioning of 

Western countries, including the armed forces. In the area of interest was also the 

methodology of conducting psychological operations. As a result, the Chinese began to 

compare the methodology of these actions, with Western. Versatility and depth of the 

research made it possible to identify not only the strengths, but also weaknesses. Both at the 

tactical, operational and strategic. One of the freshest sources dealing with the methodology 
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impact on the mind and emotions of man is the position taken by two colonels of the Chinese 

People's Liberation Army: Wang Xiangsui and Qiao Liang "Unlimited Fight" in 1999. 

 

Wstęp 

 

Autorzy wskazali, że Chińska Republika Ludowa jako państwo nie mogące równać się 

ze Stanami Zjednoczonymi pod względem rozwoju technologicznego (zwłaszcza w sferze 

wojskowej) może rywalizować, a nawet pokonać amerykańskiego kolosa prowadząc działania 

w obszarach niezdominowanych przez Waszyngton1. W nawiązaniu do bogatego dorobku 

poszukiwania rozwiązań innowacyjnych i nielinearnych autorzy wskazali na konieczność 

opracowania nowatorskich środków prowadzenia zmagań we wszelkich osiągalnych dla 

Pekinu obszarach aktywności z działaniami psychologicznymi włącznie. Jedną z możliwości 

skutecznego osłabiania amerykańskiego potencjału jaki wskazali, była możliwość 

wykorzystania tzw. soft power2 dla promowania własnej kultury, systemu gospodarczego,  

a nawet politycznego jako znacznie atrakcyjniejszych od promowanych przez Stany 

Zjednoczone. Innymi słowy zamiast „oklepanego i wyeksploatowanego” american dream 

autorzy zaproponowali chinese dream – zwłaszcza dla społeczeństw, które nie znajdowały się 

pod zbyt przemożonym wpływem kultury panamerykańskiej. Wysiłki propagujące chińskie 

wartości kulturowe i kapitalizm państwowy skupiono głównie w krajach afrykańskich  

i południowoamerykańskich. Z dzisiejszej perspektywy widać, że z bardzo dobrym skutkiem. 

W efekcie Pekin zyskał przychylność i absolutne poparcie dla swoich inicjatyw 

promowanych na arenie międzynarodowej, co widać chociażby po rozkładzie głosów  

w ramach ONZ-u3. Ponadto Chińczycy angażują się także w różnego rodzaju misje pokojowe, 

ale nigdy nie biorą udziału w misjach stricte bojowych mając świadomość, jak negatywny jest 

oddźwięk międzynarodowych takich działań. Wszystko to może zmierzać to stopniowej 

izolacji Waszyngtonu na arenie międzynarodowej i budowania coraz silniejszych więzi 

między Chińczykami, a pozostałymi społeczeństwami. Tę politykę można nazwać 

                                                            
1 Q. Liang, W. Xiangsui, Unrestricted Warfare, wyd. PLA Literature and Arts Publishing House, 

Bejing 1999, s. 1-5, 84-114. 
2 Miękka siła (ang. "soft power")- „zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywania 

wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii” – J. Nye, Soft Power. Jak 
Osiągnąć Sukces W Polityce Światowej – perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, 
propaganda, dyplomacja) , Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 

3 M. Leonard, Zrozumieć Chiny, wyd. Media Lazar/Nadir, Warszawa 2009, s. 230-232.  
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globalizacją quan-xi4, czyli umacnianiu przyjaźni między narodami, stworzeniu wyobrażenia 

nowego wzorca społeczno-ekonomicznego, aby następnie współpracować gospodarczo, a 

finalnie także politycznie. Z właściwej Pekinowi, perspektywy długoterminowej takie 

działania mogą stopniowo zmierzać do coraz silniejszej izolacji międzynarodowej 

Waszyngtonu5. Istotna przewaga chińskiej doktryny walki psychologicznej nad doktryną 

euroatlantycką wynika z różnicy w wartościach kulturowych, które wspomniany wyżej G. 

Hofstede nazwał orientacją długoterminową, a E. T. Hall dodał kompleksowe postrzeganie 

otaczającej rzeczywistości. Te dwie wartości wpłynęły nie tylko na sposób postrzegania, 

planowania i wyznaczenia celów, ale także na ich sposób wykonania.  

Przykładem może być rozwijany od schyłku lat 70 ubiegłego wieku, proces 

oddziaływania na inne społeczeństwa z wykorzystaniem wspomnianego tzw. soft power. 

Odbywa się to poprzez zaangażowanie zarówno mediów i ośrodków promujących kulturę 

oraz język Państwa Środka, a także poprzez aktywność chińskich przedsiębiorstw, banków i 

finalnie udział w różnorodnych projektach międzynarodowych – w tym w operacjach 

pokojowych i antykryzysowych. Tego rodzaju „pokojowe” działania zyskują sobie sympatię 

ze strony młodszych pokoleń państw zachodnich. Pomimo, że pozornie nie widać w tych 

działaniach pierwiastka obronnego, to zapewnienie sobie sympatii młodych pokoleń innych 

państw, zapewnia zarazem znacznie szersze możliwości oddziaływania na komponent 

polityczny, a tym samym na finalnie podejmowane decyzje na arenie międzynarodowej. Dużo 

łatwiej jest stworzyć nowy sojusz z państwami, których decydenci podziwiają Chiny, niż w 

takimi, którzy odnoszą się do polityki Pekinu z ledwie skrywanym dystansem6. W 

konsekwencji przy odpowiednio misternie utkanej sieci wzajemnych interesów i powiązań 

międzypaństwowych, użycie przez takie państwo sił zbrojnych przeciwko chińskim interesom 

(nie tylko w Azji) może się okazać niezwykle trudne. Dodatkowo subtelne wpływanie na 

proces kształtowania się postaw u przyszłych pokoleń w innych państwach w zależności od 

intensywności oddziaływania, może wręcz poskutkować odgórnym kreowaniem postaw 

zgodnych z oczekiwaniami Państwa Środka. Z obecnej perspektywy może się to wydawać 

swoistym since fiction, lub tylko fiction, co nie zmienia faktu, że na początku lat 80 XX 

wieku nikt nie zakładał, że Chiny staną się w przeciągu dwóch kolejnych dekad czołową 

gospodarką świata. Zachód, z korzyścią dla Chin, nadal ma kompleks niedoceniania Państwa 

Środka, które w istocie było przez trzy wieki uśpionym imperium. Chińczycy zmierzają 
                                                            
4 D. Leszczyński, R. Konik, Chinlandia, wyd. Wektory, Bielany Wrocławskie 2010  
5 M. Leonard, op. cit., s. 186-199 
6 T. D. Shuman (Y. Bezmenov), Love Letter to America, wyd. , W.I.N. Almanac Panorama, Los 

Angeles 1984 
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wyraźnie do zbudowania nowego układu sił, który będzie opierać się na sojuszu 

międzypaństwowym pod przewodnictwem Pekinu. Fundamentem będą państwa afrykańskie i 

południowoamerykańskie, w których szybki rozwój ChRL inwestuje od dwóch dekad. 

Następnie państwa wysoce-rozwinięte, które za cenę spokoju i dobrobytu w odpowiednim 

czasie wkomponują się w tę pieczołowicie i powoli budowaną strukturę międzynarodową. 

Finalnie splot interesów i rzeczywista groźba poniesienia poważnych konsekwencji w 

przypadku dążenia do destabilizacji istniejącego ładu, ma zapewnić pokój wszystkim stronom 

stosunków międzynarodowych. Działania psychologiczne odgrywają w tych ambitnych 

zamierzeniach pierwszoplanową rolę i stanowią integralny element, odpowiadający za 

skuteczność siły politycznej i ekonomicznej Państwa Środka. Zgodnie z założeniami 

starożytnych strategów siła militarna musi być na odpowiednim poziomie, ale ideałem 

byłoby, gdyby nigdy nie musiała zostać użyta. 

Inny przykład to prowadzone od dekad, bazujące na tradycji i wartościach 

kulturowych, utrwalanie w umysłach kolejnych, chińskich pokoleń, wizerunku chińskiego 

mocarstwa, które po stosunkowo krótkiej przerwie trzech wieków ponownie wraca na należne 

mu miejsce na światowym piedestale. Efekt psychologiczny tej polityki jest nie do 

przecenienia, czego historia przyniosła przykład niezliczoną ilość razy w dziejach 

wszechświata. Sam mechanizm jest bardzo prosty i znany od początków ludzkości. Człowiek, 

który wierzy we własne siły ma mocną determinację do zmieniania otaczającej do 

rzeczywistości. Człowiek, który wierzy, że jest częścią czegoś większego, wierzy we 

wspólną, zbiorową siłę, a tym samym jego determinacja jest jeszcze wyższa. W nawiązaniu 

do manipulowania poziomem poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa – jeśli człowiek 

utożsamia swój spokój ducha i bezpieczeństwo z interesem danej zbiorowości, to zasianie w 

nim niepewności będzie znacznie trudniejsze, niż w przypadku człowieka, który wierzy tylko 

we własne możliwości. Przykładem może być chociażby: Imperium Rzymskie w okresie 

rozkwitu, Imperium Brytyjskie, Cesarstwo Japońskie, II i III Rzesza, ZSRR, a obecnie Stany 

Zjednoczone. Zwrócenie Chińczykom mocarstwowej godności przez Komunistyczną Partię 

Chin, a następnie utrwalanie tego przekonania w sercach i umysłach mieszkańców Państwa 

Środka prowadzi do zapewnienia Pekinowi lojalności narodu, a co za tym idzie również 

lojalności tzw. Chińczyków zamorskich. Autorzy „Nieograniczonej Walki” wskazywali, że 

każdy Chińczyk za granicą jest potencjalnym żołnierzem. W wyżej przedstawionym 

kontekście te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia7. Warto dodać, że gdy doszło do 

                                                            
7 Q. Liang, W. Xiangsui, op. cit., s. 124-152 
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pogorszenia się wzajemnych relacji między Pekinem, a Hanoi w latach sześćdziesiątych XX 

wieku, do Chin wróciła znaczna część Chińczyków, którzy byli w znacznym stopniu 

zaangażowani w we wzrost gospodarczy Wietnamu. W efekcie Wietnam popadł w 

tymczasowy kryzys. Jest to doskonały przykład Chińskiego patriotyzmu i oddania ojczyźnie – 

także za cenę własnych interesów8. Reasumując Komunistyczna Partia Chin prowadzi 

szeroko zakrojone działania psychologiczne nie tylko w stosunku do społeczeństw innych 

państw, ale także w stosunku do własnego narodu. Głębia, długoterminowość i rozmach tych 

działań wyraźnie wskazuje na ich strategiczny charakter, który wyewoluował z czasów 

starożytnych, w kolejnych wiekach podlegał doskonaleniu, aż w dobie globalizacji i 

społeczeństwa informacyjnego osiągnął poziom w pełni dostosowany i odpowiadający 

wymogom współczesności.  

Podczas, gdy działania psychologiczne na poziome operacyjnym dotyczą określonego 

teatru działań wojennych rozgrywanych w ograniczonej przestrzeni i czasie, to działania na 

poziomie strategicznym mogą być planowane i realizowane w perspektywie nawet kilku 

dekad, a obiektem oddziaływania będą całe społeczeństwa. W terminologii radzieckiej, o 

czym była częściowo mowa w poprzednim rozdziale, nazywano tę formę działań „dywersją 

ideologiczną”. Skupiano się na zmianie wzorców myślenia, zachowania i odczuwania 

emocjonalnego obiektu oddziaływania zgodnie z przyjętymi założeniami .9 Nie tylko 

specjaliści z ZSRR wypracowali bogaty dorobek w tej dziedzinie, ale również z Chińskiej 

Republiki Ludowej10. Interesującym może być fakt, że założenia tej formy działań zostały 

opracowane w ZSRR w odniesieniu do chińskiego dorobku w obszarze szeroko pojętych 

działań psychologicznych. Nie ma w tym nic zaskakującego, zważywszy na 

charakterystyczne dla chińskiego kręgu kulturowego wartości takie jak: długoterminowość 

planowanych działań, czy wysoko kontekstowe postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Brak 

sztywnego trzymania się reguł i narzędzi wykorzystywanych w działaniach na poziomie 

taktycznym i operacyjnym, a raczej twórcze „mieszanie” wszelkich dostępnych metod i 

technik oraz opracowywanie nowych – zgodnych z wymogami „pola walki”. Amerykańskim 

odpowiednikiem tego rodzaju działań jest wykorzystywanie „soft power”, co spotkało się z 

dużym uznaniem chińskich specjalistów i zostało zaadoptowane w chińskiej doktrynie działań 

psychologicznych11. 

                                                            
8 K. Tomala, Emigracja Chińska w Azji Południowo-Wschodniej, wyd. Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Warszawa 1981, s. 225-226 
9 M. Laprus, Leksykon wiedzy wojskowej, wyd. MON, Warszawa 1979, s. 102 
10 M. Leonard, op. cit., s. 199-209, 227-239 
11 Mark Leonard, op. cit., s. 176-186 
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W Chińskiej Republiki Ludowej do 1978 roku oddziaływano głównie na 

społeczeństwo Państwa Środka i pośrednio na społeczeństwa tzw. krajów trzeciego świata – 

głównie za pośrednictwem Xinhua. Podejmowane działania koncentrowały się na 

ukierunkowanym kreowaniu wzorców myślenia, działania i odczuwania, zgodnych z 

oczekiwaniami Pekinu (zwłaszcza w strukturach politycznych i wojskowych12). W okresie 

rządów Jiang Zemina korzystano ze sprawdzonej „karty” w strategicznych, wewnętrznych 

działaniach psychologicznych jaką było odwoływanie się do idei nacjonalizmu chińskiego i 

utożsamianiu polityki wewnętrznej i zewnętrznej KPCh z dążeniem do stworzenia 

mocarstwa, co w świadomości społeczeństwa spajało cele, a wręcz treści tych dwóch 

ideologii. Jest to też dowodem na skuteczność propagandy w tym zakresie, gdzie nie tylko 

skorzystano z dwóch ideowo przeciwstawnych kierunków politycznych, ale wręcz 

wykorzystano dorobek obu dla umocnienia w społecznym odbiorze legitymacji i poparcia dla 

partii. Istotnym elementem było odwoływanie się do tradycji chińskiego imperium. 

Wskazywano na dumę wynikającą ze spuścizny wielkiej nacji Hanów, która zaledwie kilka 

wieków wcześniej miała istotny wpływ na losy całego świata. Łącząc te elementy z 

klasycznymi metodami perswazji takimi jak zwrócenie społeczeństwu wewnętrznego 

poczucia spokoju i bezpieczeństwa, a zarazem korzystając z dobrodziejstwa metody 

wzajemności zapewniono sobie poparcie młodego pokolenia. Co ciekawe podobny 

mechanizm jest obecnie realizowany względem chińskich partnerów w Afryce i Ameryce 

Południowej – w świadomości elit Czarnego Lądu chińscy przywódcy są kojarzeni nie tylko z 

potężnymi inwestycjami w gospodarkę poszczególnych państw, ale także z tymi, którzy 

„podarowali” polityczną i ekonomiczną suwerenność. Efektów tej polityki nie widać tak 

wyraźnie w Ameryce Południowej, ale jest ona za to już bardzo widoczna w Afryce. 

Chińczycy zostali wychowani w kulturze, w której warto czekać nawet kilka wieków, jeśli 

efekt będzie tego warty. Warto wspomnieć, że polityczne, a wręcz ideologiczne 

„zawojowanie” serc i umysłów mieszkańców Czarnego Lądu zajęło chińskim specjalistom od 

działań psychologicznych znacznie mniej czasu, bo tylko trzy dekady. Za kolejne trzy dekady 

układ sił na świecie może wyglądać zupełnie inaczej. KPCh została podświadomie 

wykreowana na spadkobierczynię władzy cesarskiej, co było tym łatwiejsze, że na czele 

państwa stoi jeden władca. Uwieńczone sukcesem wysiłki na rzecz zapewnienia szybkiego 
                                                            
12 Działanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, czego dowodem była motywacja większości 

młodych ludzi wstępujących w szeregi Komunistycznej Partii Chin w okresie rządów Jiang Zemina 
– decydowały nie względy ideowe, a perspektywa osobistych korzyści majątkowych i podniesienia 
statusu społecznego - J. Fenby, Chiny, Upadek i narodziny wielkiej potęgi, wyd. Znak, Kraków 
2009, s. 862-868 
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wzrostu gospodarczego, unowocześnianego i rozbudowywanego potencjału wojskowego 

niejako były kolejnymi dowodami na słuszność sprawowania przez KPCh władzy w Państwie 

Środka. Jednocześnie postępujący wzrost znaczenia ChRL na arenie międzynarodowej będzie 

wzmacniał podświadome „zakotwiczenie” w społecznej mentalności narodu chińskiego 

kierowniczą rolę KPCh. Paradoksalnie nawet, gdyby doszło do załamania gospodarczego, to 

władze mogą bez trudu oskarżyć „wrogie podmioty zewnętrzne” o dążenie do 

niezrealizowania partyjnego programu odbudowy Wielkich Chin. W każdym przypadku 

przywódcy Państwa Środka zapewnią sobie poparcie społeczeństwa – włącznie z 

odpowiednio ukierunkowanym samopoświęceniem na rzecz realizacji partyjnych celów. Od 

1978 roku działania na poziomie strategicznym zaczęły nabierać globalnego charakteru 

ukierunkowanego na ekspansywne promowanie chińskiego modelu kulturowego i 

ekonomicznego. Zapewnienie sobie sympatii po stronie młodych pokoleń Azji Południowo-

Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy, Ameryki Południowej, a także Środkowej i 

Północnej to element długofalowej polityki obliczonej na kreowanie przyjaznych postaw w 

większości społeczeństw świata z pełną świadomością, że to z tych młodych pokoleń 

wykształcą się przyszłe kadry polityczne, gospodarcze i społeczne właściwych im państw. 

Jeżeli uda się również w międzyczasie wpłynąć na zmiany wzorców kulturowych 

odpowiadających za sposób myślenia, działania, a także odczuwania emocjonalnego, to 

wówczas przyszłe kadry kierownicze innych państw nie tylko będą pozytywnie nastawione 

do Chińskiej Republiki Ludowej, ale będą myśleć zbliżonymi kategoriami. Wówczas 

nawiązanie coraz lepszych relacji gospodarczych, społeczno-kulturowych, a z czasem 

politycznych, będzie tylko kwestią czasu. W efekcie może to zaowocować zawiązaniem się 

nowych sojuszy, które zmienią rzeczywisty układ sił na świecie, a Pekinowi zapewnią 

przewodnią rolę w tej nowej, międzynarodowej rzeczywistości. Bez użycia siły, bez 

wygenerowania negatywnych nastrojów, bez walki – zgodnie z ideą wyrażaną przez 

starożytnych strategów Sztuką nie jest wygrać w stu bitwach, ale pokonać przeciwnika bez 

walki13.  

Powracając do wojskowej teraźniejszości, warto się zastanowić w jaki sposób 

działania te przekładają się na realne możliwości defensywno-ofensywne Chińskiego Smoka. 

Wewnętrzna motywacja do walki (czy wręcz zabijania żołnierzy przeciwnika, z czym jak 

wykazało wiele badań jest duży problem i większość żołnierzy strzela w ogniu walki tak, aby 

                                                            
13 Sun Zi, op. cit., s. 36 
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nie zabić14) po odpowiednim przeszkoleniu znacznie podnosi efektywność własnych wojsk. 

Wiara społeczeństwa w słuszność prowadzonych działań zbrojnych mobilizuje do znacznie 

większych poświęceń, niż w przypadku działania jedynie na podstawie zewnętrznego, 

państwowego przymusu – m.in. może ułatwić organizację i efektywność struktur obrony 

terytorialnej, co nota bene  jest wpisane z chińską Obronę Narodową15). Pozytywne 

nastawienie do Chińczyków również mogłoby wpłynąć negatywnie na morale wojsk agresora 

obniżając ich wartość bojową. W przypadku zaniedbań po stronie podpodziałów i komórek 

walki psychologicznej po stronie przeciwnika, a wysoce efektywnym oddziaływaniu strony 

chińskiej, mogłoby dojść do kuriozalnej sytuacji obdarzania większym zaufaniem przekazów 

chińskich. Przekonanie o słuszności prowadzenia walki we własnym społeczeństwie obniża 

poziom skuteczności propagandy przeciwnika np. poprzez zachęcanie do sabotażu i dywersji 

o zawiązaniu się jakiejkolwiek formy tzw. piątej kolumny nie wspominając. Z kolei w 

społeczeństwie przeciwnika, o ile brakowałoby wewnętrznego przekonania, co do słuszności 

tychże działań, mogłoby być stosunkowo łatwo zorganizować i zaktywizować komórki 

społeczne występujące otwarcie przeciw wojnie, czy też dopuszczających się czynów o 

charakterze destrukcyjnym (sabotażu, dywersji itp.). Nieco inaczej, a zarazem korzystniej dla 

komórek walki psychologicznej przedstawia się sytuacja, w której podmiot oddziałujący w 

toku operacji długoterminowej samodzielnie wykreował odpowiadające mu wzorce 

kulturowe, co pozwala właściwie w dowolny i nieograniczony sposób kierować procesem 

decyzyjnym i postępowaniem obiektu oddziaływania. Analiza współcześnie realizowanej 

doktryny chińskich działań psychologicznych pozwala sądzić, że celem jest obrazu 

niepowstrzymanie rosnącej potęgi gospodarczej i militarnej chińskiego smoka. W założeniu 

ma to zmobilizować społeczeństwo Państwa Środka oraz diaspory chińskie w innych 

państwach, a zarazem pośrednio „zachęcić” elity rządzące innych państw do przychylnych 

postaw w stosunku do polityki Pekinu. Stosunkowo niewielka skuteczność promocji chińskiej 

kultury i języka poprzez rozmaite struktury i organizacje rządowe oraz pozarządowe (m.in. 

słynne Instytuty Konfucjusza) prowadzi do wniosku, że nie to było głównym celem 

funkcjonowania tych podmiotów. Chińczycy skoncentrowali swoje wysiłki na tworzeniu i 

rozwijaniu sieci współzależności ekonomicznych zarazem sukcesywnie zwiększając 

inwestycje w modernizacje własnych sił zbrojnych. Przy tym wszystkim działania 

psychologiczne zostały ukierunkowane z jednej strony na zapewnienie swoje poparcia ze 

                                                            
14 D. Grossman, O zabijaniu, wyd. Mayfly, Warszawa 2010.  
15 China’s National Defense in 2010, Information Office of the State Council, The People’s Republic 

of China, March 2011, Beijing, V National Defense Mobilization and Reserve Force Building 
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strony chińskich diaspor w innych państwach, jak i pozyskiwaniu osób zajmujących lub 

mogących w przyszłości zajmować kluczowe stanowiska w tychże krajach. Idea pokojowego 

rozwoju i współistnienia zostałaby zupełnie zaprzepaszczona w przypadku rozpoczęcia 

działań zbrojnych, nawet asymetrycznych. Prawdopodobne działania psychologiczne pola 

walki ograniczyłyby się wówczas do bazowania na wywoływaniu i wykorzystywaniu 

prostych reakcji o podłożu emocjonalnym jak np. strach, euforia, nienawiść, miłość. Z drugiej 

strony chińska kultura jest wybitnie długoterminowa i wysoko kontekstowa, co oznacza, że 

jej rzeczywiste efekty będzie można ocenić najwcześniej za kilka kolejnych dekad.  
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Wstęp 

    

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.1 (KW) jest jednym 

z podstawowych i najważniejszych aktów prawnych regulujących rolę i funkcjonowanie 

dyplomatów. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją inne, ważne i wiążące przepisy z zakresu 

prawa dyplomatycznego. Wymienić tu należy akty prawne organizacji i konferencji 

międzynarodowych związane ze statusem przedstawicieli państw, siedziby organizacji czy 

organizowania konferencji w danym kraju.  Źródłami prawa dyplomatycznego są także 

unormowania prawa wewnętrznego danego kraju. 

Zagadnienia, dotyczące pozycji przedstawicieli dyplomatycznych Rzeczypospolitej 

Polskiej2 regulowane są przez różnego rodzaju akty prawne, poczynając od ustaw, 

                                                            
1 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku (Dz. U. z 1965 r., Nr 37, poz. 

232). Za najważniejsze z osiągnięć KW z 1961 r. uznaje się, przede wszystkim, unormowanie zagadnień, 
których obowiązywanie i przestrzeganie uprzednio zwyczaj czy praktyka nie rozstrzygały jednolicie. W 
głównej mierze są to przepisy stanowiące o przywilejach i immunitetach dyplomatycznych, statusie personelu 
administracyjnego czy technicznego i obywatelach państwa przyjmującego lub trzeciego, którzy zatrudnieni 
byliby w placówce zagranicznej. Całkowitym novum okazały się założenia, że przywileje i immunitety 
dyplomatyczne nie przysługują ad personam, a tylko i wyłącznie państwu,  a  ich zakres wiąże się z zasadą 
funkcjonalności. Także w innych unormowaniach widoczne są nowatorskie tendencje, szczególnie związane 
z ewaluacją współczesnego świata (jak na tamte lata), inter alia, z rozwojem techniki i możliwością nadania 
poczty kurierskiej samolotem, również z rozwojem społecznym i zwróceniem uwagi na kwestię ubezpieczeń. 
Vide: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008, s. 39. 

2 Warto w tym miejscu przytoczyć dane, obrazujące jak współcześnie rozbudowana jest sieć polskich placówek 
zagranicznych. Doskonałym przykładem jest Francja, gdzie równolegle działa kilku najważniejszych 
dyplomatów polskich: Andrzej Byrt – Ambasador RP w Republice Francuskiej (zastąpił Tomasza 
Orłowskiego, jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich dyplomatów, znawcę protokołu 
dyplomatycznego), Jakub Wiśniewski – Ambasador RP akredytowany przy OECD (zastąpił Pawła 
Wojciechowskiego), Krzysztof Kocel – Ambasador RP akredytowany przy ONZ UNESCO oraz Robert 
Drzazga – kierownik stałego przedstawicielstwa przy Radzie Europy w Strasburgu (zastąpił ambasadora 
Piotra A. Świtalskiego). Dodatkowo w Paryżu przebywa Joanna Karasek – I radca, Dyrektor IP.  Poza tym, 
we Francji działa dwóch konsulów zawodowych: w Lyonie – Dariusz Wiśniewski  i, oczywiście, w Paryżu 
(Wydział Konsularny) – Agnieszka Kucińska, a także aż ośmiu honorowych: w Lille (wcześniej generalny) – 
Henri Dudzinski, w Montpellier – Daniel Kan – Lacas, w Nancy – Czesłąw Bartela, w Nicei – Wiesław K. 
Forkasiewicz, w Rennes – Michel Dorin, w Tours – Patrice Baleynaud, w Troyes – Jean Baptiste Rougane 
de Chanteloup, w Toulouse – Antoine Jankowski, w Marsylii obecnie jest vacat. Warto nadmienić, że 
przykładowo w 2010 roku funkcjonowało trzech konsulów zawodowych i jedynie trzech honorowych. Od 
niedawna działa konsulat honorowy w Lyonie, Nancy, Montpellier, Tours, Troyes i Toulouse. Może to 
oznaczać, że zwiększyła się liczba Polaków przebywających we Francji. Z kolei, w samej Brukseli działa 
trzech polskich ambasadorów: Artur Harazim – Ambasador RP w Królestwie Belgii, Jacek Najder – 
Ambasador RP akredytowany przy NATO, Marek Prawda – Ambasador RP akredytowany przy UE, a także 
Natalia Mosor – radca, Dyrektor IP. Funkcjonuje także konsul zawodowy (Wydział Konsularny) – Piotr 
Adamiuk oraz dwóch konsulów honorowych: w Gandawie – Jean-Marie de Baerdemaeker i w La Louviere 
- Philippe Godfroid. Wcześniej nie funkcjonował żaden konsul honorowy, co także może świadczyć o 
zwiększonej liczbie emigrantów z Polski. Vide: baza placówek na stronie MSZ, dostępna pod adresem: 
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_ konsularne/polskie_placowki/placowki (data odt. 19.06.2015 
r.).  
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z Konstytucją na czele, poprzez rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego, 

na orzecznictwie judykatury kończąc3.  

Primo loco, należy wymienić regulacje zawarte w ustawie z 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej4. Akt ten nakreśla organizację służby zagranicznej, klasyfikację 

i funkcjonowanie jej przedstawicieli, ich prawa i obowiązki. Zgodnie z art. 9 tej ustawy 

stopnie dyplomatyczne są równocześnie stanowiskami pracy, a w placówce zagranicznej 

ponadto funkcjami dla wykonywania czynności służbowych5. Zatem, jak stanowi art. 8 

wyróżnia się stopnie dyplomatyczne: ambasadora tytularnego, radcy-ministra, I radcy, radcy, 

I sekretarza, II sekretarza, III sekretarza i attaché.  Urzędnik służby zagranicznej, otrzymując 

pierwszy raz stopień dyplomatyczny składa ślubowanie zawarte w art. 146. Stopnie nadaje 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej7, jednak w przypadku mianowania ambasadora 

tytularnego8, kieruje on wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych, który ów stopień nadaje. 

Ta sama procedura obowiązuje, gdy nowo mianowany ambasador nie był wcześniej związany 

z dyplomacją9. Wówczas powstaje stosunek pracy na podstawie powołania na czas pełnienia 

funkcji ambasadora i przyznany na ten okres stopnień dyplomatyczny.   

                                                            
3 Z kolei, w Wielkiej Brytanii wewnątrzkrajową ustawą The Diplomatic Privileges z 1964 r. wprowadzono 

postanowienia KW z 1961 r.  Warto dodać, że dzięki podobnym zabiegom prawnym postanowienia KW z 
1961 dotyczą nieraz także przedstawicielstw dyplomatycznych państw, które nie są jej stronami. 

4 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1403 ze zm.). 
5 Artykuł ten może budzić pewne wątpliwości, z tejże racji, że w praktyce stopnie dyplomatyczne nie 

są równoznaczne z zajmowanym stanowiskiem ani w MSZ, ani w placówkach zagranicznych.  
6 Treść ślubowania: „Przyrzekam i zobowiązuję się godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską, dbać o jej 

interesy i dobre imię, rzetelnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki”.  
7 Osobom wyznaczonym do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w placówce zagranicznej 

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej nadaje stopień, w tym przypadku attaché obrony (wojskowego, 
morskiego, lotniczego) albo zastępcy attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego).  

8 Należy nadmienić, że tytuł ten nadawany jest nie tylko jako najwyższy stopień, ale jako honorowe odznaczenie 
(do 1983 r. przyznawany był przez Prezesa Rady Ministrów tytuł ambasadora ad personam, jako wyróżnienie 
dla przedstawicieli służby dyplomatyczno–konsularnej). Zatem, nie wszyscy ambasadorowie nadzwyczajni 
i pełnomocni powoływani przez Prezydenta RP posiadają ten najwyższy stopień. Przez pragmatyzm często 
zdarza się, że funkcje ambasadorskie pełni radca–minister czy I radca. Rozróżnienie to wydaje się pozostawać 
niezauważone na stronie internetowej MSZ z bazą danych placówek zagranicznych, gdzie nie sposób 
zorientować się, czy dany przedstawiciel dyplomatyczny pełniący funkcję ambasadora ma również taki 
stopnień. Vide: spis placówek zagranicznych i ich szefów zamieszczony na witrynie internetowej, który 
dostępny jest pod adresem: 
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki (data odt. 19.06.2015 
r.).  

9 Od kilku lat, co do zasady, praktyka mianowania na ambasadora osoby niezwiązanej  
z dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi nie jest stosowana. Warto jednak przypomnieć,  
że zdarzały się takie sytuacje; tak było w przypadku Daniela Passenta – byłego Ambasadora RP w Chile czy 
Jarosława Gugały – byłego Ambasadora RP w Urugwaju.   
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Przedstawicielom dyplomatycznym ze względu na pełnione obowiązki przysługują 

szczególne prawa, które w głównej mierze opierają się na zapewnieniu gwarancji 

ekonomicznych10.  

Zgodnie z ustawą, w zakres obowiązków przedstawicieli dyplomatycznych wchodzi 

praca także poza normowanymi godzinami, w niedziele, w dni wolne od pracy oraz święta 

bez dodatkowego wynagrodzenia czy prawa do czasu wolnego w zamian za przepracowane 

godziny. Jednak, trudno się dziwić, służba dyplomaty polega również na uczestniczeniu, 

często w godzinach wieczornych, w spotkaniach nieformalnych11. Przedstawiciel 

dyplomatyczny zobowiązany jest także do wykonywania poleceń kierującego placówką, 

nawet tych niezwiązanych z pełnioną funkcją czy zakresem obowiązków, jeżeli wymagają 

tego szczególne potrzeby służby zagranicznej. Może zostać też przeniesiony na pewien czas 

do innej placówki zagranicznej. Za niesubordynację i naruszenie obowiązków członkowi 

służby zagranicznej grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Do kar zalicza się upomnienie, 

nagana, nagana z ostrzeżeniem, pozbawienie możliwość awansowania przez okres lat 2, 

obniżenie kategorii zaszeregowania, w końcu wydalenia ze służby zagranicznej.  

 Warto podkreślić, że przedstawiciel dyplomatyczny, bez pisemnej zgody Dyrektora 

Generalnego Służby Zagranicznej, nie ma prawa podejmować dodatkowych zajęć 

zarobkowych, w tym wydawać własnych publikacji naukowych. Jednak, biorąc pod uwagę 

tradycję i interes polskiej dyplomacji, zgoda jest wydawana, jeśli zajęcia dodatkowe będą 

wpływać korzystnie na rozwój intelektualny i naukowy członków służby zagranicznej12.  

Wreszcie, w omawianej ustawie zawarte są częściowe13 regulacje dotyczące 

kandydatów do służby zagranicznej. W celu odpowiedniego przygotowania kandydatów 

                                                            
10 Gwarancje te, oprócz ustawy o służbie zagranicznej, regulują też inne akty, inter alia, rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników 
wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 40, poz. 324) czy rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom 
służby zagranicznej wykonującym obowiązku służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 239, 
poz. 2048), a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej 
wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 520). 

11 Z tego względu, koniecznym stało się wydanie stosownych aktów. Doskonale egzemplifikuje  
to rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 29 listopada 2004 r., w sprawie wypadków  
i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie  
w spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 262, poz. 2617). 

12 Szczegółowe warunki określa rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w 22 lipca 2002 r. w sprawie 
ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu 
wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków 
służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 136, poz. 1150). 

13 Konkretne regulacje zawierają rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 15 lipca 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno – konsularną (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 121, poz. 1041) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 19 lipca 2002 r. w sprawie 
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nieposiadających stopnia dyplomatycznego ustanawia się aplikację dyplomatyczno–

konsularną. Nabór na aplikację odbywa się w drodze konkursu14, w którym może 

uczestniczyć obywatel polski, który posiada tytuł magistra lub równorzędny, zna  

co najmniej dwa języki obce i przy tym, jego stan zdrowia psychicznego i fizycznego  

na to zezwala15. W normalnym trybie aplikacja trwa rok i odbywa się w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych, a także przez krótki czas w placówce zagranicznej. Jednak, Dyrektor 

Generalny Służby Zagranicznej może daną osobę zwolnić z obowiązku jej odbywania albo 

skrócić czas trwania i dopuścić do egzaminu końcowego16. Aplikacja dyplomatyczno–

konsularna kończy się egzaminem i przy uzyskaniu pozytywnego wyniku, nadaniem stopnia 

attaché17.  

Zgodnie z art. 3 w kwestiach, które nie zostały tą ustawą uregulowane, stosuje się 

ustawę z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej18, z wyłączeniem żołnierzy zatrudnionych 

w placówkach zagranicznych. Status przedstawicieli dyplomatycznych znajduje 

doprecyzowanie w wielu rozporządzeniach i zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów 

i Ministra Spraw  Zagranicznych. Z całą pewnością, niezwykle istotne są akty wydawane 

przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej, z których warto podkreślić znaczenie 

szczególnie dwóch –  instrukcji Nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 

19 stycznia 2007 r. w sprawie obowiązków służbowych pracowników placówek 

zagranicznych w zakresie spraw, z którymi wiąże się korzystanie z przywilejów 

i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych19 oraz instrukcji Nr 5 Dyrektora Generalnego 

Służby Zagranicznej z dnia 25 kwietnia  2006 r. w sprawie zasad postępowania w razie 

konieczności nagłego opuszczenia przez członka służby zagranicznej terytorium państwa 

                                                                                                                                                                            
organizacji aplikacji dyplomatyczno- konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz 
szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno – konsularnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 121, 
poz. 1042), a także obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji 
dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad 
przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 447). 

14 W tym roku określono także preferowane języki i zainteresowania, a liczba miejsc wynosi zaledwie 15!  
15 Predyspozycje te określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 
1594). 

16 Także absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz urzędnicy służby cywilnej mogą przystąpić 
do egzaminu bez konieczności odbycia aplikacji.  

17 Również tę kwestię regulują szczegółowe przepisy zawarte w  zarządzeniu Nr 97 Prezesa Rady Ministrów 
z 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania 
ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno – konsularnego  (M.P., Nr 35, poz. 551). 

18 Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
19 Dz. Urz. MSZ z 2007 r. Nr 1, poz. 40. 
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przyjmującego oraz w sprawie wybranych środków, które należy podjęć przed delegowaniem 

członka służby zagranicznej do państwa przyjmującego20.  

Pierwsza, wydaje się o tyle istotna, że nie tylko określa obowiązki poszczególnych 

członków i pracowników służby zagranicznej, w tym – wyznaczonego pracownika do spraw 

przywilejów i immunitetów, ale także zawiera wzór sprawozdania z przestrzegania przepisów 

dotyczących przywilejów i immunitetów oraz konieczność szczegółowego opracowywania 

i corocznego rozliczania się z takowego sprawozdania. Składa się ono z kilkudziesięciu 

punktów, inter alia, odnoszących się do wszelakich kwestii związanych z legitymacjami 

i przepustkami, wystawianymi przez Protokół Dyplomatyczny MSZ państwa przyjmującego, 

z rodzajem wiz dyplomatycznych i służbowych oraz ewentualnych klauzul, ze zwolnieniami 

z opłat celnych, także dotyczących zaopatrzenia placówek i pracowników, z wszelkimi 

ulgami, zwolnieniami i zwrotami podatków, w końcu – z ochroną siedzib urzędów i mieszkań 

pracowników. Poruszono nawet temat spotkań organizowanych w związku z obchodzeniem 

różnych uroczystości czy wizytami oficjalnymi i nieformalnymi, jak również pomocą 

ze strony Protokołu Dyplomatycznego oraz ogólnymi stosunkami i kontaktami z miejscowym 

MSZ21.  

 Z kolei, w drugiej opisane są poszczególne kroki związane z opuszczeniem państwa 

przyjmującego, które można poczynić, w przypadku, gdy przedstawiciel dyplomatyczny 

zostanie uznany za persona non grata, jak również na wypadek kataklizmu, żywiołu czy 

wybuchu konfliktu zbrojnego, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego losu jego dzieci 

i najbliższych członków rodziny.  

Wnioskując, po wielości i tematyce różnego autoramentu krajowych aktów prawnych 

można odnieść wrażenie, że oprócz de facto ważnych z punktu widzenia funkcjonowania 

dyplomacji unormowań22  regulacji podlega niemal wszystko23. 

                                                            
20 Dz. Urz. MSZ z 2006 r. Nr 2, poz. 59. 
21 Instrukcja ta, wydaje się być niezmiernie istotna i pomocna w ocenie działalności danej placówki 

dyplomatycznej a tym samym – przedstawicieli dyplomatycznych nie tylko w centrali. W doskonały sposób 
odzwierciedla i systematyzuje zadania i czynności realizowane w placówkach zagranicznych, co stanowi 
nieocenione źródło wiedzy na ten temat dla osób niezwiązanych ze służbą zagraniczną.  

22 Przykładowo, rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2010 w sprawie trybu i miejsca przechowywania 
paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 138, poz. 927). 

23 Chociażby, można wymienić przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 
25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających 
w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 50, poz. 457 ze zm.), 
a także rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na 
placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 496), w zarządzeniu Nr 2 
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie opuszczania przez kierownika 
placówki terytorium państwa przyjmującego i udzielania mu urlopu wypoczynkowego  (Dz. Urz. MSZ z 2008 
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Ponadto, wydane zostały akty prawne, które regulują kwestie przebywania 

przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych w RP. W tym temacie, można wymienić, 

inter alia,  rozporządzenia dla dyplomatów w sprawie dokumentów i wiz24 czy trybu 

wydawania pozwolenia na broń25. 

Nadmienić można, że pozycja przedstawicieli dyplomatycznych, w przeciwieństwie 

do służby konsularnej, jak do tej pory, nie jest regulowana przez oddzielną ustawę26. 

Jednakże, należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o służbie 

zagranicznej.  Utworzony w tym celu zespół powołany został jeszcze w 2006 r., gdy 

Ministrem Spraw Zagranicznych był Stefan Meller27. Projektowana ustawa zmierza 

do modernizacji MSZ. Zmiany mają dotyczyć redefinicji katalogu stopni i określenia 

wymogów na poszczególne stopnie dyplomatyczne oraz zmian w formule aplikacyjnej. 

Szczególnie ważne wydaje się otwarcie aplikacji dla osób niezwiązanych wcześniej ze służbą 

zagraniczną. Wzmocniona ma także zostać pozycja ambasadora.  

Spore zmiany, in plus, związane są ze stroną finansową. Przywrócony  

ma zostać dodatek rodzinny czy nieobciążanie podatkiem od osób fizycznych dodatku 

zagranicznego oraz poprawie ma ulec sytuacja finansowa aplikantów. Ma zostać 

wprowadzona również ustawowa gwarancja zatrudnienia w sektorze finansów publicznych 

po powrocie do kraju28. O konieczności uchwalenia nowej ustawy wspominał już w swoim 

exposé na 2010 rok29 Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski30, co tym bardziej 

                                                                                                                                                                            
r., Nr 1, poz. 56), w instrukcji Nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 3 lutego 2006 r. w 
sprawie zwrotu kosztów leczenia członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki w placówce 
zagranicznej i członków ich rodzin (Dz. Urz. MSZ z 2006 r., Nr 1, poz. 37) czy w instrukcji Dyrektora 
Generalnego Służby Zagranicznej Nr 4 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wizytówek używanych w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych (Dz. Urz. MSZ z 2006 r., Nr 2, poz. 58).   

24  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz 
wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków 
personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2009 r., Nr 192, poz. 
1490).  

25 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych  
z 17 marca 2000 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyscyplinarnych  
i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 18, poz. 236). 

26 Przez fakt, że gros postanowień ustawy o służbie zagranicznej odzwierciedla, powiela, doprecyzowuje 
regulacje  KW z 1961 r. wydaje się to dobrym rozwiązaniem, ale biorąc pod uwagę ilość innych aktów 
prawnych, które regulują pozycje przedstawicieli dyplomatycznych, może lepszym byłoby jednak stworzenie 
ustawy, która kompresowałaby dotychczasowe regulacje w imię sentencji: Satis est satius.  

27 Zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z 8 lutego 2006 r. w sprawie powołania Zespołu  do spraw 
nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. 

28 Opinia o projekcie ustawy o służbie zagranicznej, sporządzona przez C. Mika, dostępna pod adresem:  
http://www.radalegislacyjna.gov.pl/index.php?id=255 (data odt. 25.05.2015 r.).  

29 Można czynić dywagacje,  dlaczego prace trwają aż tak długo. Z pewnością wpływ miała kilkukrotna zmiana 
na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych i, być może, w materii nowelizacji były również rozbieżności.   
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potwierdza rangę sprawy. Jednak, począwszy od 2006 roku przez kolejne lata, mimo prób 

przedłożenia założeń nowelizacji nie udało się dojść nawet do porozumień 

międzyresortowych w tej materii, co więcej, nawet Rada Legislacyjna sceptycznie odniosła 

się31 do najnowszego projektu32.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że konieczne jest zweryfikowanie i zaktualizowanie 

niektórych przepisów ustawy, celem sprawniejszego i dostosowanego do zmieniających się 

potrzeb, funkcjonowania polskich przedstawicieli dyplomatycznych w państwach 

przyjmujących.   
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Streszczenie 

 

Artykuł ukazuje związki pomiędzy edukacją dla bezpieczeństwa a procesem 

oddziaływania na człowieka. Jego celem jest próba zaprezentowania najważniejszych 

elementów edukacji dla bezpieczeństwa, które mają związek w kształtowaniu bezpiecznej 

przestrzeni człowieka. Są to bardzo często takie elementy, jak: sfera osobowościowa, fizyczna 

i duchowa człowieka, wychowawczy komponent bezpieczeństwa, pedeutologiczny aspekt 

edukacji dla bezpieczeństwa.  

Należy stwierdzić, że możliwości edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie kreowania 

bezpieczeństwa personalnego znajdują znaczące miejsce zarówno w teorii, jak i praktyce 

działania wielu różnych instytucji. 

Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, przestrzeń człowieka, kreowanie 

bezpieczeństwa 

 

Title: 

 

Education for safety and its potential effects on humans 

 

Abstract 

 

The article shows the relationship between education and the safety of the process effects on 

humans. Its aim is to try to present the most important elements of education for security, which are 

related to the formation of a safe human space. These are very common items such as: sphere 

personality, physical and spiritual man, parental safety component, pedeutologiczny aspect of 

education for safety. 

It should be noted that the education opportunities for the security of personal safety are 

creating significant place both in theory and in practice, the performance of many different 

institutions. 
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Zarys problemu 

 

W ostatnich latach zmniejszyło się poczucie bezpieczeństwa obywateli. Nastąpiły 

wybuchy w metrze, powodzie, ataki terrorystyczne, zabójstwa w szkołach, samobójstwa 

będące wynikiem m.in. nękania i upublicznienia wizerunku osób prywatnych w sieci 

komputerowej. Otoczenie, w którym we współczesnym świecie działają szkoły/placówki, 

zmienia się dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Stres, samobójstwo, gwałt, przemoc 

seksualna, agresja czy inne sytuacje kryzysowe – wszystko to powoduje, że zapewnienie 

bezpieczeństwa wymaga w pierwszej kolejności dogłębnego poznania zagrożeń. Wzrasta 

potrzeba kształtowania świadomości obronnej oraz wiedzy o bezpieczeństwie. Rozważania 

nad problemem edukacji dla bezpieczeństwa wskazują, iż trudno rozpatrywać to zagadnienie 

w oderwaniu od współczesnych uwarunkowań dotyczących procesu wychowania. 

W sposób niebezpieczny zwiększa się bezradność wychowawców w obliczu 

narastających problemów wychowawczych. Coraz bardziej zróżnicowane koncepcje i modele 

pomocy wychowawczej oraz terapie w praktyce, sprawdzają się w sytuacjach typowych, 

zawodzą w przypadkach szczególnych czy indywidualnych. Ignorowanie wymiaru moralnego 

pozbawia praktykę wychowawczą i terapeutyczną niezbędnej podbudowy.  

Jednym z istotnych poziomów oddziaływania na bezpieczeństwo człowieka stanowi 

jakość wychowania. Mówiąc o wychowaniu mamy na myśli intencjonalne działanie jednego 

człowieka na drugiego człowieka, mające na celu kształtowanie, modyfikowanie i rozwój 

jego osobowości ukierunkowane przyjętym i akceptowanym ideałem wychowawczym.  

Wychowanie nie jest jednorazowym aktem, jednorazową czynnością. Jest to raczej pewien 

zintegrowany zespół takich aktów, ukierunkowany na realizację przyjętego ideału 

wychowawczego. Przedmiotem wychowania jest człowiek, uczeń- tak samo podmiotem tego 

działania jest jednostka ludzka, jej osobowość.  

Współcześnie w społeczeństwie lansuje się liberalny model wychowania: bez 

wymagań, którego jednym z haseł jest życie na luzie oraz wychowanie bezstresowe. Prowadzi 

to do rozluźnienia obyczajów i poważnych występków moralnych, swoistego chaosu. 

Przejawami tego chaosu w procesie wychowania są:  

- krytyczny wzrost liczby chaotycznych relacji (rozziew między oczekiwaniami i 

kryteriami wychowawczymi a aktywnością własną wychowanków), 

- spotęgowanie się destrukcyjnej agresywności (odmowa akceptowania przez uczniów 

norm i moralności w dotychczasowym kształcie; krańcowa postać sprzeciwu wobec 

obowiązków i norm). 
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Współcześnie coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że takie uniwersalne 

wartości, jak: wolność, równość, prawda, dobro, prawa człowieka, sprawiedliwość i 

demokracja, nie są wystarczająco doceniane w realnej rzeczywistości społecznej. Uwagę 

opinii światowej absorbują natomiast takie kwestie, jak: upowszechnianie przemocy, wzrost 

liczby zachowań agresywnych i brutalizacja życia. Wszystko to powoduje, że pogarsza się 

jakość życia ludzi, a więc nie tylko społeczności biednych. Jest to wynik bezwzględnego 

degradowania środowiska przyrodniczego. Warunki materialne życia znacznej, słabszej 

części społeczeństwa pogarszają się także na skutek niesprawiedliwego podziału zasobów 

oraz efektów społecznego procesu pracy. 

      Mówiąc o bezpieczeństwie personalnym, warto podkreślić, że obejmuje ono wiele 

zagadnień charakterystycznych dla dynamiki zmian, jakie są współcześnie udziałem nie tylko 

dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Niemal powszechny jest już dzisiaj pogląd, że 

mimo postępu cywilizacyjnego poszukiwanie tożsamości przez młodzież i rozwiązywanie 

przez nią własnych problemów psychicznych odbywa się na ogół chaotycznie, metodą prób i 

błędów. Szczególnie istotne jest nasilone w okresie dorastania pobudzenie emocjonalne, które 

– jak twierdzi I. Obuchowska – uzewnętrznia się w intensywności zachowania, najbardziej 

widocznej wówczas, gdy młodzież przebywa w grupie1. Niewystarczające przygotowanie 

młodych ludzi do racjonalnego obchodzenia się z własnymi i cudzymi emocjami może w 

istotny sposób pogorszyć stan bezpieczeństwa personalnego. Z kolei A. Kępiński zwraca 

uwagę na niepokój jako swoisty przejaw lęku przed nieznanym. „Nieokreślony niepokój jest 

(...) przeżyciem związanym z samym faktem istnienia i występuje u każdego człowieka, 

zwłaszcza w sytuacjach, w których trzeba wyjść ze zwykłych automatyzmów życiowych i 

szukać nowej drogi”2. 

Strach i nadzieja to dwie nieusuwalne sprawy ludzkie, dwa fenomeny społeczne, dwie 

siły sprawcze, zadomowione w umysłach i sercach jednostek oraz zbiorowości. Strach, 

emocja negatywna, ma koloryt mroczny. Często mrozi krew w żyłach3. 

Te dwie siły sprawcze - „twarda” i „zimna” cywilizacja oraz miękka” i „ciepła” 

kultura, czyli mówiąc krótko „mieć” i „być”, wpływają znacząco na losy człowieka oraz 

zbiorowości. Według A. Kępińskiego „cywilizacja to władza nad światem, kultura to miłość 

do świata”. Bardziej pesymistyczne poglądy na ten temat głosił Z. Freud, który utożsamiał te 

                                                            
1 Zob. I. Obuchowska, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i 

wychowawców, WSiP, Warszawa 1996, s. 67–68. 
2 A. Kępiński, Lęk, Wyd. Literackie, Kraków 2002, s. 8. 
3 J. Kozielecki, Psychologia w wielkim mieście, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa  2008, s. 64. 
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dwa osiągnięcia; według niego są one przede wszystkim źródłem cierpień. Tymczasem 

socjolog współczesny S. Huntington głosi teorię o zderzeniu cywilizacji i kultur. Jego 

poglądy są często kwestionowane4. 

Strach i jego odmiany - lęk, niepokój, obawa, trwoga czy panika, towarzyszyły 

człowiekowi od zarania dziejów. Początkowo jego głównym źródłem były zjawiska 

ekologiczne i przyrodnicze takie jak kataklizmy, epidemie czy zagrożenia ze strony 

drapieżników.  

W ciągu wieków ludzie wypracowali sobie swoistą filozofię zastraszania. Według niej 

człowiek jest istotą niedoskonałą; w każdym razie ma więcej wad niż zalet. Z natury jest 

leniwy. Przedkłada własne interesy nad dobro wspólne. Chcąc osiągnąć swoje egoistyczne 

cele, często nie przestrzega zasad moralnych i łamie prawo. W krańcowych przypadkach 

popełnia przestępstwa. Aby wykorzenić te naganne zachowania trzeba stosować silne bodźce, 

które wywołują strach i lęk. Pod ich wpływem ludzie pracują wydajniej, są bardziej 

zdyscyplinowani, bardziej prospołeczni i bardziej uczciwi. Troszczą się o wspólne dobro. Nie 

kradną, nie piorą brudnych pieniędzy, nie dokonują czynów zbrodniczych. Najbardziej 

radykalni zwolennicy tej filozofii uważają, że kara jest najskuteczniejszym instrumentem 

rozwoju cywilizacji5. 

Metody produkowania strachu aktualnego lub antycypowanego są różnorodne. Należą 

do nich kary fizyczne i pieniężne, przemoc, upokarzanie, ograniczenie wolności i innych 

praw człowieka. Uczeń, który oczekuje nieuniknionych sankcji za sprzedaż narkotyków czy 

pracownik, który - po wyprodukowaniu braku - może zostać zwolniony z pracy, boją się tych 

surowych konsekwencji i dlatego starają się zachowywać zgodnie z dobrymi obyczajami. 

Metody zastraszania zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji. Zwykłą naganę zastępują 

wysublimowane środki socjotechniczne, kawalerię konną - kawaleria powietrzna, tarczę 

rycerską - tarcza antyrakietowa6. 

Szczególnie aktualnym przykładem destruktywnego zachowania się grup, które 

przyjmują filozofię strachu jest terroryzm, zwany często nowym terroryzmem. Jego 

zwolennicy akceptują szaleńczą i  barbarzyńską ideologię islamizmu. Zakłada ona 

zniszczenie oraz obezwładnienie małego i dużego szatana, USA oraz Izraela. Ale w zasadzie 

jest skierowana przeciw kulturze zachodniej. Zabójcy - skorpiony - podcinając gardła 

niewinnym ludziom, zmieniając osobę w zaszczutego psa, chcą wzbudzić atmosferę 

                                                            
4 Tamże, s. 66, 
5 Tamże, s. 68-69. 
6 Tamże, s. 69. 
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permanentnego strachu, lęku i zagrożenia. W ten sposób także wyciszają swoje kompleksy i 

podnoszą poczucie własnej wartości7. 

  Umacnianie bezpieczeństwa personalnego ma ścisły związek z właściwym 

interpretowaniem i racjonalizowaniem bezpieczeństwa strukturalnego, współtworzonego 

przez określone instytucje rządowe i samorządowe, respektującego zapisy konstytucyjne, 

przestrzegającego prawo i zatroskanego losem obywateli (społeczeństwa, narodu).  

W warstwie psychologicznej odzwierciedlającej zjawiska o charakterze 

ogólnospołecznym można wyróżnić takie zagrożenia, jak: dezintegracja wybranych 

elementów więzi społecznych (głównie słabość systemu wartości i norm moralnych oraz 

nieprzestrzeganie zasad istnienia społeczeństwa obywatelskiego), brak wyobraźni ludzi w 

dostrzeganiu i określaniu różnych niebezpieczeństw, pogłębianie się procesów osłabiających 

szanse Polski w wyścigu cywilizacyjnym, nasilanie się patologii społecznej (korupcji, 

przestępczości zorganizowanej, narkomanii, alkoholizmu), poszerzanie się alienacji 

społeczeństwa wobec armii i jej zadań oraz niewystarczająco silne poczucie 

współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. 

W nowocześnie pojmowanej edukacji szczególnie istotne jest to, by młodzież mogła 

rozwijać swoją osobowość i przygotowywać się do dorosłego, obywatelskiego życia, a nie 

tylko do spełniania wymagań wynikających z realizacji celów i zadań nauczania 

poszczególnych przedmiotów. Nieprzypadkowo też współczesne problemy edukacji i 

wychowania pozostają w ścisłym związku z refleksją nad człowiekiem i jego 

funkcjonowaniem. Jest w nich zawarta również tendencja do respektowania ciągłości zmiany 

w edukacji. Z tej racji tak wiele uwagi poświęca się uniwersalnym wartościom w 

wychowaniu, a także metodologicznym procedurom określania celów i doboru treści 

kształcenia. 

   Istnieje duże zapotrzebowanie na wielostronny rozwój osobowości człowieka. 

Model edukacji dla bezpieczeństwa przekazujący jedynie wiedzę (nauczający) trzeba coraz 

częściej zastępować modelem edukacji wielostronnej. Okazuje się bowiem, że sama wiedza, 

nawet najbardziej perfekcyjna, połączona z umiejętnościami i sprawnościami już nie 

wystarcza. Człowiek żyjący w świecie ustawicznych przewartościowań i zagrożeń, chaosu w 

dziedzinie kryteriów piękna, nasilających się gwałtownie chorób cywilizacji przełomu musi 

mieć jasną wizję, ku czemu ma zmierzać, na jakich wartościach ma oprzeć swoją egzystencję, 

jak ma żyć jako istota wolna, rozumna i odpowiedzialna. Dlatego przed edukacją dla 

                                                            
7 Tamże, s. 69. 
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bezpieczeństwa stają zadania podjęcia na szeroką skalę nauczania wychowującego, 

kształtowania wśród ludzi umiejętności zawartych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: 

jakie wartości cenić i dlaczego? Jak efektywnie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom? Jak 

żyć bezpiecznie i godnie?  

 

Osobowościowe zaburzenia poczucia bezpieczeństwa 

 

  Współczesne uwikłanie w kulturowe ambiwalencje, stanowiące panoramę 

rozproszonych odpowiedzi na pytania ostateczne, czyli te, które dotyczą m.in. rozumienia 

świata, wiary w trwałość ludzkich wartości oraz pragnienie postrzegania świata jako ciągłego, 

może się przekładać na poczucie ambiwalencji ujawniające się w psychoduchowym 

rozdarciu, permanentnym poczuciu rozchwiania czy miotania się8. I choć sama ambiwalencja 

wpisana jest immanentnie w kondycję ludzką, to brak mechanizmów obronnych, które 

pozwalają jednostce zabezpieczać poczucie integracji wewnętrznej, może prowadzić do 

zaburzenia m.in. potrzeb bezpieczeństwa i stabilizacji (por. koncepcję potrzeb A.H. 

Maslowa). Zakłócenia realizacji tych potrzeb, zdaniem znawców przedmiotu, prowadzą do 

obniżenia m.in. poczucia sensu życia, czego konsekwencjami mogą być nerwice natręctw, 

redukcja potrzeb wyższego rzędu do koncentrowania się na sprawach związanych z 

poczuciem porządku i ładu, tendencja do oparcia się na kimś (lub na czymś) mającym 

znamiona trwałości. Psychiatrzy wśród nieprawidłowych cech i nieadekwatnych postaw ludzi 

doświadczających nerwicy wymieniają m.in.: płytkość uczuciową, sztywność, niepewność, 

zależność od innych, wrażliwość, bierność, uległość, dominację, agresywność. Cechy te 

zwiększają prawdopodobieństwo tego, że ludzie je przejawiający są skłonni do odbierania 

różnych sytuacji jako trudne9. 

 Obniżanie się poczucia sensu życia może prowadzić do poczucia bezsensu, które 

stanowi podłoże zaburzeń określanych jako: lęk (także lęk dezintegracyjny), niepokój 

nerwicowy (neurotyczny), depresja (nerwicowa, reaktywna, egzogenna), nerwica (depresyjna, 

ex vacuo, „dyrektorska”, niedzielna, weekendowa, egzystencjalna, noogenna), poczucie 

bezwartościowości. Kiedy poczucie bezsensu życia traci charakter sytuacyjny, o cechach 

krótkotrwałego zjawiska psychicznego, które „alarmuje” o kryzysie egzystencjalnym,  

a jednostka nie potrafi usunąć przyczyn tego stanu, może stać się ono czynnikiem 

                                                            
8 Por. W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wyd. Poznańskie, 

Poznań 2004. 
9 S. Leder, Nerwice, [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria – podręcznik dla studentów, Wyd. Lek. PZWL, 

Warszawa 1998, s. 285–286. 
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patogennym, który będzie utrwalać u niej stan „pesymizmu życiowego” nacechowany 

negatywnymi emocjami, poczuciem bezsilności, cierpienia, niepokoju, frustracji oraz 

tendencję do izolowania się od rzeczywistości, czy też zniekształcania jej obrazu10. 

Wedle wybitnych znawców problematyki lęku – R.S. Lazarusa i S. Folkmana,  

o rozmiarach i przebiegu stresu czy traumy decyduje subiektywna ocena sytuacji. Teoria ta, 

określana niekiedy jako relacyjna, podkreśla, iż w transakcji zachodzącej między jednostką  

a otoczeniem ważny jest element oceny i to on decyduje w zasadniczym wymiarze o 

poziomie przeżywanego lęku oraz o tym, czy jednostka poradzi sobie ze stresującymi 

zdarzeniami. Lazarus i Folkman podkreślają tu także znaczenie osobowościowych 

predyspozycji jednostki11. Zjawisko lęku z postawą aktualnego wartościowania łączą także 

inni zwolennicy poznawczej koncepcji człowieka12. Podobne sytuacyjne i oceniające 

podejście do zagadnień związanych z odczuwaniem zagrożeń można zauważyć w socjologii. 

„Mediujące matryce interpretacyjne” to sformułowanie, które według P. Sztompki oznacza 

istniejący w danej zbiorowości czy kulturze „zasób sposobów” patrzenia na zmiany społeczne 

i interpretowania ich13. 

  Nieradzenie sobie z własną emocjonalnością sprzyja zaburzeniom osobowości. 

Przykładem może być tu osobowość chwiejna emocjonalnie o typie impulsywnym, bądź tzw. 

osobowość pograniczna, osobowość lękowa, czy osobowość zależna14. I tak 

charakterystycznymi cechami osobowości impulsywnej są przede wszystkim: chwiejność 

emocjonalna (szczególnie niestałość i nieprzewidywalna zmienność nastroju), drażliwość, 

tendencja do gwałtownych wybuchów negatywnych emocji (złości, gniewu, nienawiści), czy 

też uwielbienia, ujawnianie zachowań, które mogą zagrażać otoczeniu. Z kolei osobowość 

pograniczna specyfikę swą posiada w: niezdolności do kontrolowania własnych emocji i 

impulsywności, skłonności do gwałtownych zachowań, które stanowią często źródło 

konfliktów z innymi ludźmi, stałym doświadczaniu poczucia pustki wewnętrznej, skłonności 

do zachowań autodestrukcyjnych, powtarzających się próbach samobójczych, zaburzeniach 

tożsamości, w pozornie dobrym przystosowaniu do życia społecznego. Osobowość lękowa 

(unikająca) charakteryzuje się m.in.: dominującym poczuciem napięcia, niepokoju, lęku, 

poczuciem małej wartości, nadmierną wrażliwością na oceny ze strony innych, co sprzyja 

                                                            
10 M. Lech, Mechanizmy kształtowania się poczucia bezsensu życia, „Prace Psychologiczne” 1982, nr XVI, s. 20. 
11 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping, New York 1984. 
12 W. Tłokiński, Lęk, zjawisko umotywowane, Wyd. Drukarnia Naukowo-Techniczna, Warszawa 1995, s. 3–4. 
13 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Master of Business Administration” 2000, 

nr 5, s. 44. 
14 A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria…, wyd. cyt. 
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ograniczaniu interakcji społecznych i zawężaniu grona znajomych ze względu na obawę 

przed dezaprobatą. Natomiast wśród głównych cech osobowości zależnej wymieniane są 

przede wszystkim: bierne podporządkowywanie się innym, unikanie odpowiedzialności za 

własne działania, poczucie bezradności, niekompetencji, wycofywanie się, nieradzenie sobie 

ze stresem15. 

Uruchamianie – opisanego przez E. Fromma – psychicznego mechanizmu ucieczki od 

wolności prowadzi do podporządkowywania się innym, konformizmu, bezsilności i 

zatracenia swojej odrębności16. Jest wyrazem braku cywilizacyjnych kompetencji do działania 

w warunkach społecznego przyzwolenia na konstruowanie własnego stylu życia. Wydaje się 

zresztą, że współczesne społeczeństwo, będące źródłem kultury indywidualizmu i 

relatywizmu, tylko ułatwia narodziny jednostek narcystycznych. Wyrażenie to nie jest 

przypadkowe, bowiem – jak zauważa Ch. Delsol: „(…) współczesna jednostka, nawet 

dorosła, pozostaje niestałym młodzieńcem, którego charakteryzują niespójne pragnienia, 

sprzeczne wypowiedzi, (...) nieodpowiedzialność”17. O osobowości narcystycznej w 

kontekście nowoczesnej tożsamości pisał też Ch. Lasch. Powszechna świadomość globalnego 

ryzyka, związanego z rozwojem nowoczesnych technologii i instytucji, przy jednoczesnym 

małym poczuciu sprawstwa powoduje, że większość ludzi odgradza się od tych problemów i 

wycofuje się do świata osobistego, oddając się psychicznemu i fizycznemu 

samodoskonaleniu. Dla interesu społecznego nie oznacza to nic dobrego, gdyż osobowość 

narcystyczna zazwyczaj „(…) słabo rozpoznaje potrzeby innych, a uczucia wielkości ścierają 

się w niej z poczuciem pustki i nieautentyczności. Pozbawiona pełnowartościowych relacji z 

innymi jednostka narcystyczna dla podparcia niepewnego poczucia własnej wartości 

potrzebuje ciągłego napływu podziwu i aprobaty”18. Potrzebuje też „atrapy” poczucia 

bezpieczeństwa w postaci różnego rodzaju produktów i usług, które nieustannie konsumuje. 

Panujący monopol ekonomii – uważany za „ostatnią triumfującą ideologię XXI wieku”19 – 

tylko sprzyja umacnianiu takich postaw. „Kiedy zanikają uniwersalne wartości i sens życia 

zbiorowego, na takiej pustyni ostaje się tylko jeden cel: dobrze żyć w możliwie jak 

największym komforcie”20. 

                                                            
15 Tamże. 
16 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1978, s. 46.  
17 Tamże, s. 91. 
18 Ch. Lasch, The Culture of Narcissism, New York 1990, s. 234–235. 
19 Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2003, s. 

149. 
20 Tamże, s. 150–151. 
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Tożsamość współczesnego człowieka, nazwana przez G. Mathewsa „tożsamością 

konsumenta”21, stanowi poważne zagrożenie zarówno dla przyszłości społeczeństwa, jak i 

samego podmiotu. Człowiek współczesny – jak to określił E. Fromm – „tylko żyje w 

złudzeniu, iż wie, czego chce, gdy w istocie chce tylko tego, czego się odeń wymaga. (...) w 

wyniku tego procesu zatraca swoje ja, bez którego nie ma prawdziwego bezpieczeństwa 

wolnej jednostki. Utrata własnego ja wzmaga z kolei potrzebę dostosowania się do 

obowiązujących wzorców”22. W ten sposób jest duża szansa na to, że powstanie 

społeczeństwo jednostek pozbawionych głębi i własnych myśli, niezdolnych do krytyki ani 

dystansu wobec samych siebie, połączonych spontanicznym instynktem stadnym23. Trudno w 

takiej sytuacji mówić o poczuciu bezpieczeństwa, gdyż wyrasta ono na tym, co trwałe i 

mocne. Bezpieczeństwo ontologiczne ma w tej sytuacji – jak twierdzi A. Giddens – równie 

słabe podstawy, co w przypadku sztywnego tradycjonalizmu. Przyjmowanie tożsamości, a 

raczej pseudotożsamości w odpowiedzi na oczekiwania innych, powoduje, że „(…) jednostka 

ma poczucie bezpieczeństwa tylko w takim stopniu, w jakim inni uznają jej zachowania za 

odpowiednie lub rozsądne”24. 

Tożsamość w ogóle, a tożsamość jednostki w szczególności, powinna być 

rozpatrywana w kategoriach różnych dyscyplin naukowych. Całościowy obraz człowieka, a 

zwłaszcza jego tożsamości, wymaga pogłębionej refleksji: filozoficznej, psychologicznej, 

socjologicznej, pedagogicznej, a nawet politologicznej. Konsekwencje takiego stanowiska 

wykraczają poza jednostronne dostrzeganie egzystencjalnych przesłanek bycia człowiekiem, 

zwłaszcza że jest on psychosomatyczną jednością, uwikłaną w relacje zachodzące między 

życiem społecznym a tożsamością25. 

Z perspektywy wspomnianych dziedzin wiedzy wszystkie tożsamości są 

konstruowane, nie ma bowiem tożsamości po prostu, istnieją tylko określone tożsamości. 

Każdy człowiek nosi w sobie ziarno tożsamości, które – używając terminologii neutralnej – 

dorasta wewnętrznością i zewnętrznością, pokonując różne warstwy oporu. Siedzibą tak 

rozumianej tożsamości są różne „podmioty”, najczęściej zwane osobowością26.  

Swoisty rezonans problematyki tożsamości wiąże się z tożsamością indywidualną i 

społeczną. Uświadomione uczucie indywidualnej tożsamości występuje na każdym etapie 

                                                            
21 G. Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura a tożsamość jednostki, Wyd. PIW, Warszawa 2003. 
22 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2000, s. 236–237.  
23 Ch. Delsol, Esej o człowieku…, wyd. cyt., s. 103, 149. 
24 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 261. 
25 Z. Kosyrz, Oblicza tożsamości, Wyd. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2012, s. 9.  
26 Tamże. 
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rozwoju i integracji społecznej. Pierwsze ślady tożsamości mogły wystąpić jeszcze u homo 

habilis (człowiek zręczny), homo erectus (człowiek wyprostowany, jako pierwszy wyszedł 

poza Afrykę), nie mówiąc już o homo sapiens27. 

Idea refleksyjności nowoczesności ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania 

jednostkowej tożsamości. Kształtowanie tożsamości jednostki odbywa się już nie tylko pod 

wpływem bezpośrednich i zindywidualizowanych doświadczeń, ale poprzez całą masę 

doświadczeń zapośredniczonych, np. przez środki masowego przekazu. Niejednokrotnie 

bardzo odległe informacje mogą wpłynąć na strukturę wewnętrzną tożsamości jednostki. W 

takich warunkach kształtowanie, czy też raczej projektowanie tożsamości w ramach projektu 

refleksyjności, nabiera jeszcze większego znaczenia. Jednostka jest niejako zobligowana do 

włączania i uzupełniania oraz selekcjonowania informacji, które stanowią spójną całość28. 

Tożsamość nie jest dana, ale zadana: „tożsamość jednostki nie jest czymś po prostu jej 

danym jako wynik ciągłości jej działania, ale czymś, co musi być rutynowo wytwarzane i 

podtrzymywane przez refleksyjnie działającą jednostkę”29. W praktyce wszelkie rutynowe 

działania jednostki podlegają refleksji i ocenie, nawet takie, które dotyczą codziennych 

życiowych wyborów i potocznych zachowań, dlatego Giddens stwierdza: „rutynowe działania 

jednostki podlegają refleksji i mogą ulegać zmianom z uwagi na zmienność indywidualnej 

tożsamości. Składają się na nie drobne decyzje, które codziennie podejmuje jednostka: w co 

się ubrać, co zjeść, jak zachować się w pracy, z kim spotkać się wieczorem. Wszystkie te 

wybory (...) są nie tylko decyzjami, co robić, ale kim być”30. 

 Innym wymiarem naszych rozważań jest tożsamość społeczna, ponieważ każda 

jednostka jest w różny sposób powiązana z innymi, z internalizacją uogólnionego innego”. 

Zdolność do integracji i syntezy „ja” z innymi jest bezsporna, ponieważ „ja” podmiotowo  nie 

jest tylko własnością podmiotu. Ani samoświadomość, autoprezentacja siebie, ani 

samouprzedmiotowienie nie odbywają się w próżni społecznej czy kulturowej, ale zawsze za 

pośrednictwem komunikacji społecznej.  

  Budowanie tożsamości w obecnych warunkach jest nieporównywalnie trudniejsze 

niż w czasach przeszłych. Człowiek dawnych społeczeństw miał silne oparcie w tradycji. 

Jego świat dawał mu schronienie w kulturze, a zawarte w nim odpowiedzi na egzystencjalne 

pytania ofiarowały poczucie względnego bezpieczeństwa. Natomiast nowoczesny podmiot – 

                                                            
27 W społeczeństwach tradycyjnych tożsamość – jak pisze J. Nikitorowicz – miała charakter względnie trwały. 

Zob. J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2005, s. 56. 

28 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość…, wyd. cyt., s. 47. 
29 Tamże, s. 74. 
30 Tamże, s. 113. 
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jak pisze Ch. Delsol – uznał się za demiurga. Współczesna jednostka, odrzucając 

dotychczasowe pewniki, utraciła jednocześnie dotychczasowe schronienie i stanęła twarzą w 

twarz ze sprzecznościami egzystencji. Wierzy jednocześnie, że jest „(…) źródłem wszystkich 

odpowiedzi i pytań, że sama wybiera swoje odniesienia. Sądzi, że nie potrzebuje już żadnego 

świata kulturowego, a raczej jej świat kulturowy sprowadza się do jej zachowań, poglądów, 

definicji, które wynajduje, kiedy są jej potrzebne, i które odrzuca, kiedy myśli, że ich czas już 

przeminął. Współczesna jednostka, która nie może nic o sobie powiedzieć, jest kontekstem 

bez tekstu. Ulega wielkiej młodzieńczej pokusie, aby żyć samą tylko wolnością, czystą formą 

bez treści”31.  

Czynnikami wywołującymi osobowościowe zaburzenia poczucia bezpieczeństwa 

człowieka są głównie takie źródła, jak: sytuacje kryzysowe, strach, wyobraźnia i panika. 

„Sytuacja kryzysowa” (ekstremalna, trudna, krańcowa) to pojęcie występujące w 

edukacji obronnej, której celem jest przygotowanie ludzi do umiejętnego zachowania się oraz 

działania samoobronnego w sytuacjach trudnych. Sytuacja kryzysowa to taki układ relacji 

człowieka (ludzi) z otoczeniem, w którym pojawia się duże prawdopodobieństwo utraty 

zdrowia i życia oraz tych elementów środowiska materialnego, które decydują o dalszej 

egzystencji. W ekstremalnej postaci sytuacje takie pojawiają się podczas działań wojennych, 

klęsk żywiołowych, wielkich katastrof ekologicznych i groźnych awarii. Dotyczą zarówno 

samych poszkodowanych, jak i ratowników, którzy często działają na granicy wydolności 

fizycznej i psychicznej. Ludzie czują się bezradni i bezsilni wobec nieoczekiwanych 

niszczycielskich żywiołów: powodzi, pożarów, tajfunów, trzęsień ziemi, plag szkodników, 

wielkich mrozów lub upałów itp.  

Stresorem jest każdy czynnik szkodliwy dla organizmu – czy to fizyczny, czy 

psychologiczny (utrata poczucia bezpieczeństwa). Reakcja alarmowa składa się z różnych 

skomplikowanych zmian biochemicznych, zachodzących w organizmie, które zwykle mają te 

same ogólne właściwości – bez względu na charakter czynnika stresującego. 

Ogólnie biorąc, o sytuacjach trudnych mówi się wówczas, gdy: człowiek napotyka 

przeszkody na swojej drodze do celu (frustracja), gdy przeżywa niepowodzenie, gdy musi 

wykonywać złożone i wymagające niezwykłego wysiłku zadania (przeciążenia), gdy musi 

wykonywać pracę w warunkach niesprzyjających (utrudnienia), gdy coś lub ktoś zagraża 

istotnej dla niego wartości – życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, możliwości realizowania 

zamierzeń, dobrej opinii, samoocenie (zagrożenia), gdy zostaje pozbawiony możliwości 

                                                            
31 Ch. Delsol, Esej o człowieku…, s. 68–73, 93. 
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zaspokojenia potrzeb, utrzymania korzystnych warunków życia, bezpieczeństwa osobistego, 

kontaktów ze światem (deprywacje). Sytuacje trudne, przy całej ich różnorodności, mają kilka 

podstawowych cech wspólnych, m.in.: 

– zawierają czynniki zakłócające normalny tok aktywności człowieka, 

– niosą ze sobą zagrożenia dla potrzeb, dążeń i wartości cenionych przez 

jednostkę, 

– wywołują u jednostki przykre przeżycia emocjonalne i stany silnego napięcia 

psychicznego, które są reakcją na przeciążenia psychiczne. 

Dla sytuacji zagrożenia charakterystycznym czynnikiem psychologicznym jest 

doznawanie silnych, a nawet skrajnych wrażeń (widok krwi, rozerwanych czy spalonych ciał, 

ogień i dym, zapachy, silne bodźce dźwiękowe, krzyk i płacz, przerażenie, panika, reakcje 

histeryczne oraz wiele innych). Już pojedynczo mogą one doprowadzić do stanu szoku, a 

przecież najczęściej kilka z nich pojawia się równocześnie. Stosunkowo najmniejsze 

oddziaływanie na psychikę człowieka mają katastrofy wywołane czynnikami obiektywnymi i 

tzw. błędem człowieka, gdyż najczęściej są krótkotrwałe i łatwe do lokalizacji. Podobną 

kategorię stanowią awarie urządzeń i wszelkiego typu instalacji. Największe zagrożenia 

powodują awarie w zakładach chemicznych oraz powstające podczas przewozu substancji 

toksycznych. Specyficzne sytuacje zagrożenia powstają w aglomeracjach miejskich i 

przemysłowych z powodu gęstości zabudowy, dużego nagromadzenia niebezpiecznych 

środków, wysokiej koncentracji ludzi na stosunkowo niewielkiej przestrzeni32. 

Bardzo ważną cechą, którą należy rozwijać w edukacji dla bezpieczeństwa, jest 

umiejętność panowania nad sobą. Wyraża się ona w opanowaniu namiętności, afektów oraz 

zachowaniu równowagi w każdej sytuacji, jak i w umiejętności zwalczania własnej 

nieśmiałości, a nawet strachu. Umożliwi to podejmowanie rozsądnych decyzji. Drogą do 

kształtowania świadomego podejmowania decyzji i woli jest – obok rozwijania uczuć 

społecznych – kształtowanie poczucia obowiązku.  

Najbardziej naturalną reakcją na osobowościowe zaburzenia poczucia bezpieczeństwa 

jest strach. Obawa o własne zdrowie i życie jako psychiczny mechanizm ochronny jest 

zjawiskiem naturalnym, normalnym i powszechnym. Strach w sytuacji zagrożenia w rejonie 

porażenia będzie zjawiskiem niepożądanym. Wiadomo jednak, że jest zjawiskiem 

obiektywnym i nieuniknionym. Powoduje konieczność podejmowania przedsięwzięć 

łagodzących jego ujemne skutki. Strach mobilizuje jednak rezerwy organizmu i zwiększa jego 

                                                            
32 P. Tyrała, Zarys dydaktyki ochrony cywilnej. Pragmatyzm pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Oświatowe 

FOSZE, Warszawa 1998, s. 43. 
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fizyczną wydolność. Jego nasilanie się u człowieka będzie wprost proporcjonalne do 

subiektywnego odczuwania zagrożenia. Nasilający się strach może przeistaczać się w 

przerażenie; najczęściej powodem tego będzie zagrożenie nieoczekiwane, zaskakujące. 

Wówczas zdrowy rozsądek oraz zdolność do racjonalnego myślenia i działania ustępują 

miejsca emocjom, a przerażenie opanowuje psychikę, dezorganizując niektóre jej funkcje. 

Wcześniejsze uświadomienie i poznanie możliwych zjawisk w sytuacjach katastrofalnych 

przyczyni się do obniżenia poziomu lęku i podniecenia. Obawa przed czymś nieokreślonym i 

bliżej nieznanym, co jest subiektywnie odczuwalne jako niebezpieczne, może bardziej 

niekorzystnie wpływać na psychikę ludzi niż rzeczywiście istniejące zagrożenie. Pod 

wpływem przeżywanego lęku może nastąpić samoistne zanikanie bólu, utrata poczucia czasu 

oraz osłabienie pamięci. Uwaga ludzka najczęściej wymyka się wówczas spod wpływu woli, 

koncentruje się na niektórych tylko sprawach, raczej drobnych i mało istotnych. Należy być 

przygotowanym na cielesne objawy zespołu lękowego, jakie mogą wystąpić w trakcie 

sytuacji trudnych. Wyrażą się one w: bólach i zawrotach głowy, duszności, wzmożonym biciu 

serca, zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, bólach karku i ogólnym osłabieniu. Mogą także 

wystąpić objawy cielesne typu histerycznego33. 

Skrajne, ujemne skutki sytuacji trudnych często doprowadzają do wystąpienia urazu 

psychicznego. Powodują go różnego rodzaju przykre wydarzenia i trudne sytuacje życiowe   

– od stosunkowo drobnych niepowodzeń do wydarzeń wstrząsających, które wywierają 

destrukcyjny wpływ na stan psychiczny człowieka. Reakcja na uraz psychiczny jest bardzo 

rozległa i różnorodna. Może ona dotyczyć urazów zarówno psychicznych, jak i 

somatycznych, a zwykle dotyczy jednego i drugiego. Poważniejszy uraz psychiczny, 

stawiający człowieka wobec faktu zaistnienia znacznego zagrożenia, wywołuje wyraźny lęk, 

któremu towarzyszą mniej lub więcej nasilone objawy wegetatywne i motoryczne (bicie 

serca, poty, niepokój lub zahamowanie ruchowe, zła koordynacja ruchów, bezsenność i bóle 

głowy, zaostrzenie się istniejących chorób psychosomatycznych).  

Wyobraźnia będzie odgrywała pozytywną, jak i negatywną rolę w działaniu i 

zachowaniu młodzieży oraz nauczycieli w sytuacjach trudnych. Niebezpieczeństwo, które 

wskutek wyobraźni jest często znacznie wyolbrzymiane, ma wpływ m.in. na przeżycie 

strachu i sprzyja powstawaniu paniki. Warto podkreślić, że stopień spotęgowanej wyobraźni 

zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczeń związanych z przygotowaniem do działań i 

życia w warunkach szczególnego zagrożenia. Uświadomione i realnie ocenione 

                                                            
33 Tamże, s. 46–47. 
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niebezpieczeństwo zmniejsza podatność na wszelkie negatywne wpływy wyobraźni ludzkiej. 

Należy bowiem pamiętać, że wyobraźnia przede wszystkim zapełnia swymi obrazami 

wszystkie luki pamięciowe, spostrzeżeniowe, myślowe i umiejętnościowe. 

Panika jest zjawiskiem niezmiernie groźnym w środowisku społecznym, które jest 

zbiorowością ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanej konstrukcji psychicznej. Nie jest to 

zjawisko nowe. Negatywna rola paniki we współczesnych działaniach obronnych jest bardzo 

znacząca, ze względu na jej złożoność z punktu widzenia mechanizmów społecznych i 

psychologicznych. Ma ona swoje źródło w indywidualnym strachu, a polega na nagłym i 

nieoczekiwanym wybuchu silnego i szybko rozprzestrzeniającego się strachu zbiorowego, 

wywołanego najczęściej urojonym lub wyolbrzymionym niebezpieczeństwem, powodującym 

ucieczkę, której towarzyszy przymglenie świadomości ulegających jej osób. Panika powstaje 

szczególnie często i rozwija się szybko w określonych warunkach, jeżeli w jednym miejscu i 

czasie istnieje zbiorowość ludzi, a wśród nich: niepewność, nieznajomość sytuacji, poczucie 

zagrożenia, działanie silnych bodźców zmysłowych oraz zły stan moralny i psychiczny. 

Unikanie w szkole stresogennych sytuacji, czyli eliminowanie chociażby niektórych 

elementów sytuacyjnych sprzyjających panice, będzie zatem podstawową metodą 

zapobiegania jej. 

 

Pedeutologiczny aspekt edukacji dla bezpieczeństwa 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa nie jest, jak już wcześniej wskazano, jednorazowym 

aktem, lecz ciągiem powtarzających się czynności nauczycieli (instruktorów, wychowawców) 

i słuchaczy (uczniów, studentów), prowadzących do realizacji ustalonych celów dydaktyczno-

wychowawczych. Czynności te są ściśle ze sobą powiązane – jedne wynikają z drugich, i w 

konsekwencji prowadzą do zmian w dotychczasowych zachowaniach lub do nowych 

zachowań osób uczących się. Taki powtarzający się układ czynności, przebiegający w 

odpowiednio ustalonych odcinkach czasu, nazywany jest procesem.  

Należy zatem przyjąć, że przez „proces” rozumie się kolejne zmiany określonego 

stanu, w którym zachodzą ścisłe związki regularnie występujących po sobie stadiów rozwoju, 

co w konsekwencji prowadzi do założonych zmian w osobowości uczących się i w ich 

działaniu. Odnosząc to pojęcie do edukacji dla bezpieczeństwa, można stwierdzić, że 

„proces” oznacza ciąg powiązanych ze sobą i wzajemnie od siebie zależnych czynności, 

zjawisk i zamierzeń, w rezultacie których studiujący przyswajają sobie określony zasób 

wiadomości, umiejętności i nawyków z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwijają swoje 
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zainteresowania w zakresie tej problematyki, kształtują odpowiednie postawy, poglądy i 

przekonania, czyli przekształcają i wzbogacają swoją osobowość. 

O jakości i efektywności procesu kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa, bez 

względu na szczebel edukacyjny, decydują nauczyciele i uczniowie (wychowankowie, 

studenci). Szczególnie podkreśla się w literaturze potrzebę oparcia tych stosunków na dialogu 

i zapewnieniu warunków dla podmiotowego funkcjonowania obu stron. Od postawy 

nauczyciela zależy więc w dużym stopniu, w jakich granicach będzie się mogła rozwijać i 

przejawiać podmiotowość słuchacza. Szczególnie istotna staje się umiejętność takiego 

zachowania się nauczyciela, która pozwala mu pełnić swą rolę tak, aby – zachowując swoją 

podmiotowość – dał możliwość „bycia podmiotami” również swoim studentom. Podmiotowe 

traktowanie uczestników procesu kształcenia oznacza poszanowanie ich prawa do 

tożsamości, niezależności (autonomii) i odrębności (niepowtarzalności),  

czyli humanistyczne i partnerskie podejście oraz dostrzeganie w każdym z nich osoby  

w sensie personalistycznym34. 

     Z przedstawionych rozważań wynika wniosek, że refleksja nad dialogiem  

w edukacji dla bezpieczeństwa znajduje wiele interesujących uzasadnień, wśród których 

najważniejsze sprowadza się do potrzeby dostrzegania różnic (inności) w rzeczywistości 

szkolnej. Zainteresowanie odmiennościami powinno przy tym być ściśle powiązane  

z dążeniami do ich rozumienia. Wówczas niezbędna jest rozmowa uwzględniająca kontrasty 

występujące w pojmowaniu znaczeń i kontekstów35. 

Nauczyciele wyjaśniają i wprowadzają nowe pojęcia, ułatwiają zdobywanie nowych 

umiejętności i kompetencji oraz stwarzają warunki, które umożliwiają osobom uczącym się 

wykorzystanie tej kompetencji i umiejętności w życiu codziennym.  

Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (KBiEO) Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie jest najstarszą jednostką organizacyjną w Polsce 

kształcącą kadry nauczycielskie (pierwotnie PW i PO a obecnie EdB). Ustawicznie 

prowadzone badania naukowe przez pracowników Katedry Bezpieczeństwa i Edukacji 

Obywatelskiej monitorują trzy problemy:  

1. Jakie są opinie nauczycieli i uczniów na temat przedmiotu EdB? 

2.  Jaki jest stan bezpieczeństwa polskiej szkoły? 

                                                            
34

 Cz. Bartnik, Personalizm, [w:] Gdy osobowość horyzontem wychowania, red. J. Homplewicz, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 

Rzeszów 1997; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969. 
35 T. Siuda (red.), Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa. Poradnik dla dyrektorów szkół i 

nauczycieli, Wyd. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2007,  s. 31. 
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3. Czym zagrożona jest polska młodzież XXI wieku? 

Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań w latach 2011-2013 ukazuje 

szereg ciekawych spostrzeżeń dotyczących opinii zarówno nauczycieli, jak i uczniów o 

przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa36. 

Nauczyciele EdB, w zdecydowanej większości absolwenci obecnego Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, wnoszą m.in. następujące spostrzeżenia i uwagi: 

- zajęcia z EdB winny się odbywać na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym także w 

przedszkolu, 

- w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych należy uczynić EdB przedmiotem 

egzaminacyjnym, 

- zdecydowanie zmniejszyć liczebność grupy ćwiczeniowej na zajęciach z pierwszej 

pomocy, 

- część podręczników przedmiotowych zawiera poważne błędy merytoryczne, stąd 

konieczność dokonania przeglądu i uaktualnienia podręczników, 

- w części szkół (głównie gimnazja) nie ma zaplecza dydaktycznego z pierwszej pomocy, 

- nauczyciel EdB (jako jedyny nauczyciel) co pięć lat musi potwierdzać swoje 

kwalifikacje, 

- obecna podstawa programowa EdB jest wyjątkowo nieprzemyślana i nieskonsultowana, 

- problemy bezpieczeństwa są traktowane przez większość władz wyjątkowo 

nieprofesjonalnie37. 

Z kolei uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dostrzegają m.in. takie 

mankamenty, jak: 

- brak tematów lekcyjnych z bezpieczeństwa osobistego, 

- brak przykładowych rozwiązań sytuacji trudnych dla młodzieży, 

- jest zdecydowanie zbyt mało zawodów i konkursów, 

- brak tematów dotyczących zagrożeń w sieci, 

- zbyt duże grupy na ćwiczeniach z pierwszej pomocy, 

- w ogóle nie porusza się w szkole problemów wykluczenia, 

- należy zlikwidować tematy nieprzystające do realiów współczesności, 

- brak analizy zagrożeń charakterystycznych dla regionu, 

- w gimnazjum bywa, że na lekcjach EdB jest WOS lub godziny wychowawcze, 
                                                            
36 Z. Kwiasowski, Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w wychowaniu obywatelskim, [w:] A. Skrabacz, L. 

Kanarski, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014, s. 
86. 

37 Tamże, s.86. 



Andrzej Pieczywok – Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości … 

 

 
 

77

- niektóre lekcje są po prostu nudne38. 

Efekty przeprowadzonych badań wykorzystywane są do modernizacji programów 

kształcenia nauczycieli EdB, merytorycznego i metodycznego wzbogacania treści praktyk 

studenckich oraz w trakcie cyklicznych spotkań z władzami oświatowymi. 

Odrębnym obszernym zagadnieniem wymagającym chociażby kilku odniesień jest 

metodyka edukacji dla bezpieczeństwa. Wyniki badań prowadzonych wśród różnorodnych 

podmiotów edukacji (począwszy od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnych, po rodziców dzieci młodzieży, nauczycieli, służby państwowe i 

samorządowe na mediach kończąc) sprowadzić można do następujących uwag: 

- dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przygotowane metodami 

sytuacyjnymi i przez zabawę, potrafią właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia 

(pożar, utrata przytomności, wzywanie pomocy), ale edukacja w tym zakresie ma 

incydentalny charakter; 

- uczniowie szkół podstawowych (wiek od 7 do 13 lat) nie mają edukacji dla 

bezpieczeństwa, chociaż zagrożenia ich nie omijają i tylko od szkół i nauczycieli - 

wychowawców zależą ich umiejętności związane z własnym bezpieczeństwem; 

- wykorzystywanie w procesie kształcenia metod aktywizujących, tj.: gier dydaktycznych 

(burzy mózgów, metody biograficznej, symulacyjnej/inscenizacyjnej, metody 

przypadków), gier decyzyjnych, różnych technik dyskusji (m.in. panelowa, metaplan, 

myślące kapelusze, okrągły stół itp.), metody projektu (indywidualnego i grupowego), 

staje się koniecznością, bowiem dynamika zagrożeń wymaga od dziecka, młodzieży i 

człowieka dorosłego kompetencji elastycznego oraz adekwatnego do sytuacji 

reagowania/działania; 

- rodzice w XXI wieku są często zabiegani, zajęci zarabianiem na życie i niestety 

bezradni wobec niebezpieczeństw grożących ich dzieciom, stąd oczekiwania wobec 

szkoły, że to ona przygotowuje ich dzieci do życia w społeczeństwie obywatelskim39. 

Zasadnicza rola, obok nauczyciela EdB, w nowoczesnym, „życiowym” realizowaniu 

podstawy programowej z EdB przypada dyrektorowi szkoły. Wprowadzenie takich tematów 

lekcji, jak: „sam w domu i innym miejscu publicznym, na ulicy, w parku...” oraz np. 

„zachowanie wobec psa, kota, innego zwierzęcia” jest właśnie „życiową edukacją dla 

bezpieczeństwa”. Kolejnym wyzwaniem dla władz oświatowych i dyrekcji szkół są licznie 

                                                            
38 Tamże, s. 86. 
39 Tamże, s. 87. 
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występujące klasy mundurowe, w których uczniowie często oczekują spełnienia marzeń, np. o 

przygodzie.  

Zadaniem nauczyciela w procesie nauczania EdB jest także branie pod uwagę 

lokalnych warunków i zagrożeń, które są najbardziej realne w rzeczywistym środowisku, 

gdyż społeczność lokalna musi być przygotowana organizacyjnie, technicznie i psychicznie 

do sprostania każdej sytuacji zagrożenia, ograniczenia jego skutków i zapewnienia warunków 

przetrwania ewentualnym ofiarom. Dostosowanie programów kształcenia do realiów 

lokalnych jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej edukacji40. 

Nie ma jednak uniwersalnej metody odpowiadającej na pytania: w jaki sposób uczyć 

poczucia bezpieczeństwa? Co zrobić, by po prostu być bezpiecznym? Bardzo istotnym 

przełożeniem na praktykę pedagogiczną w tym zakresie jest tworzenie tematycznych 

programów i scenariuszy lekcji z tego obszaru. Za przykład mogą służyć scenariusze lekcji 

będące treścią opracowania pod tytułem „Jestem bezpieczny”, jako pokłosie ogólnopolskiego 

konkursu dla nauczycieli i wychowawców na scenariusz lekcji z zakresu powszechnego 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nauczyciel, ucząc jak żyć bezpiecznie, sugeruje 

odpowiedź na pytanie: jak uczeń ma się zachować w różnych, trudnych dla niego sytuacjach? 

Jak funkcjonować w obszarach bezpieczeństwa: personalnego, informatycznego, 

zdrowotnego, komunikacyjnego, szkolnego, lokalnego? 

Do innych podmiotów EdB należą, m.in.: organizacje pozarządowe, harcerstwo, 

artystyczne zespoły regionalne, które realizują edukacje do wartości, wychowanie 

patriotyczne i obywatelskie oraz na bazie tradycji kształtują tożsamość narodową. 

Edukacja jednostki i co za tym idzie społeczeństwa, nabiera współcześnie nowego 

wymiaru, stanowi istotę sensu życia ludzkiego oraz warunek do tworzenia społeczeństwa 

kognitywnego, społeczeństwa wiedzy, dzięki czemu człowiek ma szansę na bycie 

rzeczywistym podmiotem, świadomie decydującym o własnym status quo. Przedstawiciele 

środowisk pedagogicznych odpowiadający za szerzenie idei oświatowych (w wymiarze 

europejskim) zabiegają o nadanie edukacji nowego statusu, określanego mianem edukacji 

całożyciowej (lifelong learning), umożliwiającej kształcenie w trzech wymiarach: pionowym, 

poziomym i w głąb, które dają szansę jednostce na kształcenie obejmujące etapy: od 

przedszkolnego, poprzez szkołę do studiów wyższych i podyplomowych41, z jednoczesną 

możliwością poznawania różnorodnych dziedzin życia, wiedzy i szeroko rozumianej kultury 

                                                            
40 Tamże, s. 88. 
41 A. Frąckowiak, J. Półturzycki, Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych w 

wybranych krajach,  A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red. nauk.), t.1, Wydawnictwo Akademickie Żak, 
Warszawa 2010, s. 47. 
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oraz kształtowanie postawy otwartości intelektualnej, samokształcenia i umiejętnego 

wykorzystania czasu wolnego z różnymi formami aktywności42. 

Kształcenie całożyciowe nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do grupy 

wiekowej tzw. dorosłych zarówno w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym, która 

umożliwia jednostce nie tylko wzmacnianie procesów aktywności ludzkiej, ale nade wszystko 

pozwala na zabezpieczanie potrzeb życiowych, z jednoczesnym wpływaniem na jej 

sprawność intelektualną, fizyczną. 

Uogólniając, należy stwierdzić, że możliwości edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie 

kreowania bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego znajdują znaczące miejsce zarówno 

w teorii, jak i praktyce działania wielu różnych instytucji. Edukacja dla bezpieczeństwa 

realizowana jest systematycznie i za pomocą różnych form i metod kształcenia. Efektem 

przekazywania wiedzy o bezpieczeństwie m.in. w szkołach, zakładach pracy oraz mediach 

powinno być odpowiednie przygotowanie młodzieży i dorosłych do racjonalnych zachowań 

w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, społecznych i militarnych oraz aktywnego 

uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych prowadzonych przez organy administracji 

państwowej, samorządu terytorialnego i organizacje społeczne.  

W związku ze współczesnymi zagrożeniami pojawia się tendencja zarysowana przez 

T. Borowską, która nawiązuje do potrzeb edukacyjnego przygotowania jednostki ludzkiej do 

radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, głównie poprzez rozwój jej zdolności kreowania 

własnej egzystencji. Autorka twierdzi, że moc kreatywną mogą mieć zasoby moralno-

kognitywno-emocjonalne, które dzięki edukacji może posiąść „homo construens – człowiek 

budujący”43. Trzon tych zasobów stanowią wartości, zwłaszcza wolność i odpowiedzialność, 

pozwalające „człowiekowi budującemu” na wychodzenie poza granice własnego życia w 

warunkach zagrożeń płynących zarówno ze świata rzeczywistego (stresy), jak i ze świata 

iluzji, stwarzanego przez media techniczne. Iluzoryczny świat kultury techno jest dla T. 

Borowskiej jednym z głównych źródeł zagrożeń i stresów, powodujących negatywne reakcje 

człowieka i oddziałujących destrukcyjnie na wszystkie obszary jego psychospołecznego 

funkcjonowania. Szczególnie chodzi tu o lęk, stres i różnego rodzaju zaburzenia 

emocjonalne44.  

                                                            
42 Zob. Tamże, s. 47-48. 
43 T. Borowska, „Homo construens” – człowiek budujący. Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z 

różnymi zagrożeniami, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III 
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Wydawnictwo i Zakład 
Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Poznań 1999, s. 351. 

44  Zob. T. Borowska, Następstwa zagrożeń występujących w życiu człowieka. Zamówienia składane edukacji 



Andrzej Pieczywok – Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości … 80

 

Wychowawczy komponent edukacji dla bezpieczeństwa 

 

 W sposób niebezpieczny zwiększa się bezradność wychowawców w obliczu 

narastających problemów wychowawczych. Coraz bardziej zróżnicowane koncepcje i modele 

pomocy wychowawczej oraz terapie w praktyce, sprawdzają się w sytuacjach typowych, 

zawodzą w przypadkach szczególnych czy indywidualnych. Ignorowanie wymiaru moralnego 

pozbawia praktykę wychowawczą i terapeutyczną niezbędnej podbudowy chaos w 

wychowaniu: 

- krytyczny wzrost liczby chaotycznych relacji (rozziew między oczekiwaniami i kryteriami 

wychowawczymi a aktywnością własna uczniów), 

- spotęgowanie się destrukcyjnej agresywności (odmowa akceptowania przez uczniów norm i 

moralności w dotychczasowym kształcie; krańcowa postać sprzeciwu wobec obowiązków 

i norm). 

 Chaos w systemach wychowawczych bardzo często dowodzi, że szkoła staje się 

zakładem dla obłąkanych („Spiegel”, przedstawiał wielokrotnie na swych łamach chaotyczne 

relacje w niemieckich szkołach). Możemy wyróżnić trzy typy pedagogicznego chaosu: 

a) chaos destrukcyjny (samowola, brak porządku, postawy antyspołeczne, prawo 

silniejszego, żadne normy, dominuje strach), 

b) chaos kreatywny (sprzyjający uczeniu się, nauczanie frontalne, swoboda uczenia 

się, większa lub mniejsza doza spontaniczności, uczniowie wykazują inicjatywę), 

c) chaos psychodynamiczny (dzieci i młodzież z trudnościami w dostosowaniu się do 

norm społecznych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nie rozumieją norm, chcą jedynie 

przetrwać). 

Bardzo często można odnieść wrażenie, że pedagogika wciąż jest jeszcze przywiązana 

do obrazu klasy, w której panuje porządek. Zbyt pochopnie pomawia się nauczycieli 

niepotrafiących utrzymać dyscypliny w klasie o brak umiejętności pedagogicznych.  

Z pedagogicznego punktu widzenia niepokoić musi fakt, ze około 30% dzieci boi się 

przemocy w szkole, do aktów przemocy dochodzi przede wszystkim w przerwach45. Przemoc 

wobec nauczycieli zaobserwowało ponad 50% uczniów, 13% wspomina przy tym o 

                                                                                                                                                                            
wynikające z eksploracji współczesnej psychiatrii oraz psychologii, [w:] Edukacja nauczycielska w 
perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. 
Kwiatkowski, Wyd. Żak, Warszawa 1998. 

45 Zob. J. Korte, Faustrecht auf Schulhof, Weinheim 1993. 
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rękoczynach46. Przemoc ta ma swój związek z trudnościami wychowawczymi oraz zmianami 

społeczno-kulturowymi wewnątrz niektórych społeczeństw. Ponadto dość widoczny jest 

rozpad więzi rodzinnych (wzrastająca liczba rozwodów, wzrost związków 

niezalegalizowanych, coraz trudniej pogodzić funkcje, które powinny spełniać małżeństwo i 

rodzina z wymogami rzeczywistości, małżeństwa otwarte- „na jakiś czas”). Pojawia się coraz 

częściej nowy typ rodzica – rodzic mało zainteresowany rodziną i rodzicielstwem, dla którego 

liczy się przede wszystkim samorealizacja. W literaturze przedmiotu zaobserwować można 

też rozbieżne systemy norm: 

a) jednostka wykształca różne Ja na użytek różnych środowisk społecznych (środowisko 

rodzinne, a środowisko rówieśnicze); 

b) rodzina i szkoła coraz bardziej różnią się w obszarze kształtowania tożsamości (coraz 

większa rozbieżność pomiędzy poszczególnymi rodzinami i różni nauczyciele reprezentują 

różny system norm – osobisty); 

c) szkoła i rodzina stają się coraz instytucjami niestabilnymi jeśli chodzi o poczucie 

bezpieczeństwa, oparcia, zdobycia orientacji życiowej; 

d) coraz większa instytucjonalizacja codziennego życia i wychowania młodego człowieka 

coraz bardziej wpływa na zanik relacji pokoleniowych. 

W wielu społeczeństwach dość często występuje kwestia fenomenu subkulturowego 

zdziczenia: 

a) dzieci ulicy (wykorzenione ze struktur społecznych, nieznające swojego pochodzenia ani 

rodziny, zajmują się przemocą, polowaniami na samotnych przechodniów). 

Oczywiście poszukiwanie  przyczyny trudności wychowawczych we współczesnych 

społeczeństwach, to bardzo często rezygnacja z oceny moralnej w procesie wychowania. 

Zdecydowane wycofanie się z wartościowania moralnego, ponieważ poczucie winy zostało 

uznane za przyczynę neurotycznego zachowania i stąd wychowawcy i terapeuci wyłączyli z 

procesu wychowania osąd moralny. Pojawia się medykalizacja, czyli próba wniknięcia w 

istotę niewłaściwego zachowania ucznia poprzez uznanie go za chorego – dziecka 

niewłaściwie się rozwijające jest dzieckiem chorym. Bardzo często proces psychologizacji 

przyjmuje tendencje do tłumienia zaburzeń zachowania, sytuacja ta staje się jedynym albo 

najważniejszym punktem odniesienia dla ludzkich sposobów rozumienia rzeczywistości oraz 

dla działalności człowieka w danej dziedzinie życia. 

                                                            
46 O. Speck, Być nauczycielem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 47. 
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Aksjologia pedagogiczna zajmuje się formułowaniem celów, bada ich spójność i 

uzasadnia na gruncie określonych systemów wartości; natomiast technologia wychowania 

zajmuje się sporządzaniem projektów działalności wychowawczej oraz badaniem ich 

skuteczności i ekonomiczności. 

Trzeba wszak zauważyć, że rzeczywistość społeczna nie jest zwykłą sumą 

rzeczywistości człowieczych, aczkolwiek między jedną a drugą rzeczywistością zachodzą 

istotne relacje i wzajemne związki, także między poszczególnymi rzeczywistościami 

człowieczymi. Tylko częścią poszczególne rzeczywistości człowiecze wchodzą w skład 

rzeczywistości społecznych, poza nimi na przykład pozostają pewne elementy struktury 

biologicznej, chociaż nie są one bez wpływu na całość funkcjonowania rzeczywistości 

człowieczej jako systemu funkcjonalnie zintegrowanego. Obserwowalny jest także proces 

wzajemnego przenikania się i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi rzeczywistościami 

człowieczymi; część z tych tworzy rzeczywistość więzi społecznej, część wchodzi w zakres 

rzeczywistości społecznej. Możemy także zauważyć niezwykle istotny proces formowania się 

rzeczywistości człowieczych pod wpływem rzeczywistości społecznych i odwrotnie - 

zmieniania się rzeczywistości społecznej pod wpływem zmieniających się rzeczywistości 

człowieczych. Te wzajemne relacje i procesy zachodzą według pewnych określonych 

prawidłowości, mechanizmów. 

Zatem człowiek „uczłowiecza się” funkcjonując w określonej rzeczywistości 

społecznej, która oddziałuje na niego, on zaś sam współuczestniczy w jej kształtowaniu i 

przekształcaniu. Umiejscowiony w określonych warunkach, określonym środowisku, 

poddawany jest różnego rodzaju wpływom społecznym, mającym mniej lub bardziej istotne 

znaczenie dla jego życia i niego samego, dla jego organizmu i osobowości. Ten ogół 

wpływów nazywany jest przez większość autorów całkowitym wpływem środowiska47. 

 Wpływ ten może sprzyjać lub zakłócać częściowo, lub w znacznym stopniu rozwój 

człowieka. Przy czym przez rozwój rozumieć będziemy proces - ciąg zmian następujących po 

sobie według określonych prawidłowości. Zmiany te wykazują różnicowanie się obiektu pod 

określonymi względami, przy czym zmiana następująca jest jakościowo wyższa od 

poprzedzającej. Ciąg ten jest ukierunkowany. Toteż wszystkie czynniki, które nie zakłócają 

przebiegu procesu oraz te, które umożliwiają, wzmacniają lub przyspieszają ten przebieg 

uznamy za czynniki sprzyjające. Zakłócającymi natomiast będą te, które hamują lub 

prowadzą do zmiany kierunku przemian.  

                                                            
47 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967. 
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Każda grupa społeczna charakteryzuje się pewnym mniej lub bardziej wyraźnie 

sprecyzowanym kulturowym wzorem jej członka, wyobrażeniem jakim powinien być jego 

sposób zachowania w określonych sytuacjach społecznych, jakimi winien charakteryzować 

się cechami. 

W procesie nauczania tkwią pewne wartości wychowawcze. Poprzez przekazywanie 

wiedzy i organizowanie czynności poznawczych uczniów rozwija się ich wolę, także 

oddziałuje na sferę emocjonalną, zarówno poprzez treści kształcenia, jak i sposób ich 

przekazywania i przyswajania. Treści nauczania zawierają wiele wzorów wychowawczych, 

które nauczyciel może odpowiednio wykorzystać dla wzbogacenia potencjalnych form 

zachowań jednostek. Grupowa organizacja zajęć może wpływać na kształtowanie i rozwijanie 

więzi międzyludzkich, także umiejętności współpracy z innymi. Te i wiele innych cech 

kształtowanych w toku organizacji procesu dydaktycznego może wspomóc jednostkę we 

współdziałaniu z innymi ludźmi. Także nauczyciel może być pewnym wzorem osobowym, z 

którym uczniowie mogą się identyfikować. Warto jednak podkreślić, o czym mowa była 

wcześniej, że nauczyciel z samego faktu bycia nauczycielem nie musi być wzorem 

osobowym. Winien się nim stać, ale to, czy tak będzie zależy w dużym stopniu od walorów 

jego osobowości, stopnia emocjonalnego zaangażowania się, kompetencji oraz zbieżności 

deklarowanych z przejawianymi zachowaniami, normami i wartościami. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Uogólniając, należy stwierdzić, że możliwości edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie 

kształtowania bezpiecznej przestrzeni człowieka znajdują znaczące miejsce zarówno w teorii, 

jak i praktyce działania wielu różnych teorii i instytucji.  

Rozwiązania prawne powinny stwarzać możliwości budowania nowoczesnego 

bezpieczeństwa obywatelskiego, rozumianego i współtworzonego przez ogół społeczeństwa. 

Obywatel ma być świadomym uczestnikiem w budowaniu systemu ochrony ludności z 

powinnościami, jakie są mu przypisane, świadomością zagrożeń, które mogą go dotyczyć, jak 

również świadomością uzyskania stosownej pomocy od właściwych organów i podmiotów 

państwa w sytuacjach zagrożeń. W ramach zwiększania świadomości społeczeństwa należy 

przewidzieć promocję edukacji i szkolenia w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się w 

sytuacjach codziennych i w sytuacjach zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 
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W celu skutecznej walki z sytuacjami kryzysowymi potrzebne są bardziej aktywne i 

sprzężone ze sobą działania na poziomie lokalnym, oparte na ścisłej współpracy organów 

administracji samorządowej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji publicznych, 

czy też – z uwagi na szerokie postrzeganie zagadnienia – społeczeństwa. Niezwykle ważna 

jest więc koordynacja owych oddziaływań, tak aby objęły one możliwie całe społeczeństwo.  

Edukacja dla bezpieczeństwa powinna stale przystosowywać się do zmian 

społecznych, nie zaniedbując przekazywania osiągnięć, podstaw i rezultatów ludzkiego 

doświadczenia. W okresie, gdy społeczeństwo informacyjne rozwija się, stwarzając 

różnorodne możliwości dostępu do danych i faktów, edukacja powinna wyposażyć każdego w 

umiejętności: posługiwania się informacjami, ich gromadzenia, selekcjonowania, 

porządkowania, wykorzystywania, zarządzania nimi. 
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Streszczenie 

 

Można by stwierdzić, że temat bezpieczeństwa i porządku publicznego jest już 

całkowicie poznany i zostały wypracowane odpowiednie i kompletne normy i definicje, które 

można zastosować w każdej sytuacji. Nic bardziej mylnego. Analizując istotę bezpieczeństwa 

i porządku publicznego pojawiają się nowe pojęcia, które wymagają zbadania naukowego. 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom postaram się to przybliżyć i dopasować to pojęcie do 

istniejącej rzeczywistości. Przełom XX i XXI wieku zaowocował w Polsce wieloma 

zmianami politycznymi, nowymi wyzwaniami zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, które stanęły przed samorządami. Wymiar bezpieczeństwa nabrał innej wagi i 

roli, pojawiają się nowe definicje oraz nowatorskie rozwiązania, które mają zapewnić 

mieszkańcom bezpieczeństwo.  
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One could say that the topic of security and public order is already fully understood 

and have been developed appropriate and complete standards and definitions that can be 

applied in any situation. Nothing could be further from the truth. By analyzing the essence of 

public safety and order, there are new concepts that need to be tested scientifically. To meet 

these challenges, I will try to introduce and adapt this concept to the existing reality. The turn 

of the century resulted in Poland many political changes, new challenges to ensure security 

and public order faced by the local governments. Security dimension took another scale and 

role definitions, there are new and innovative solutions to ensure people's safety. 
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Poniżej poddałem analizie pojęcia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Właściwe 

ujęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiłem w rozdziale drugim i było to 

działanie zamierzone. Drugim obszarem badawczym są prawne podstawy zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona działalności instytucji i urządzeń 

publicznych, ładu wewnętrznego, porządku publicznego i zapewnienie przestrzegania 

obowiązujących norm prawnych, moralnych i zwyczajowych to podstawowe wyzwania, jakie 

stoją przed dziedziną zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W teorii 

bezpieczeństwa i porządku publicznego i regulacjach prawnych dotyczących tej problematyki 

należy podkreślić kluczową kwestię, którą jest ochrona wartości stanowiących główny 

przedmiot działań w tej dziedzinie przed bezprawnymi działaniami, a także zapewnienie 

niezakłóconego funkcjonowania społeczeństwa i służących mu w życiu codziennym instytucji 

i urządzeń publicznych. Problematyka ta znajduje swoje miejsce w regulacjach 

międzynarodowych oraz w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polski. Ze względu na badany 

przedmiot bezpieczeństwa i porządku publicznego można przyjąć regulacje prawne, 

konstytucyjne gwarancje bezpieczeństwa, ustawy oraz dokument niższej rangi, jakimi są 

rozporządzenia zarządzenia lub uchwały. Aby można było właściwie przeciwdziałać 

zagrożeniom celowe jest właściwe poznanie i zdefiniowanie wszystkich występujących 

zagrożeń, określenie skutków, celów, źródeł czy też postaci. To właśnie zdefiniowanie 

wszystkich zagrożeń pozwoli na właściwe ukształtowanie prawidłowego systemu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Istota i treść porządku publicznego 

Przystępując do badań nad udziałem straży miejskiej w zapewnieniem bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na przykładzie Białegostoku zasadne jest uporządkowanie oraz 

wyjaśnienie pojęć zakresu przedmiotu badań. Na pozór są to tak znane pojęcia, że wydaje się 

to powszechnie znane i zrozumiałe, ale po wstępnej analizie dokumentów pojawia się coraz 

więcej pytań i niepewności. Chcąc rozwiać te wątpliwości postaram się wyjaśnić i przybliżyć 

te dwa pojęcia, korzystając z dostępnej literatury oraz aktów prawnych. W literaturze 

przedmiotu można odnaleźć wiele ujęć, definicji, wykładni oraz interpretacji bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Różnorodność tych pojęć wynika z różnorodnej optyki postrzegania 

samego bezpieczeństwa oraz operacji typologicznych przeprowadzanych na rozmytych 

zbiorach pojęciowych z wieloznacznymi i często wzajemnie przenikającymi się jego 

wyznacznikami. Sytuacja taka powoduje, że sprecyzowanie kategorii bezpieczeństwa 



Andrzej Pieczywok – Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości … 

 

 
 

89

i porządku publicznego powinno nastąpić w pierwszej kolejności od umiejscowienia jej w 

ogólnie postrzeganym bezpieczeństwie. Pojęcie ,,bezpieczeństwo” znane jest ludzkości od 

bardzo dawna. Występuje w wielu dyscyplinach naukowych: prawie, ekonomii, socjologii, 

politologii, w nauce o stosunkach międzynarodowych itp. W większości definicje leksykalne 

utożsamiają bezpieczeństwo z brakiem zagrożenia i poczuciem pewności. Natomiast w 

literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele ujęć, definicji, wykładni oraz interpretacji 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w naukach 

prawnych zawsze jest łączone z obywatelem i państwem. W przepisach prawa karnego i 

administracyjnego, jak zauważa S. Pieprzny, najczęściej występuje pojęcie bezpieczeństwo i 

porządek publiczny1. Często stosowane są terminy bliskoznaczne, takie jak: bezpieczeństwo 

powszechne, wewnętrzne, bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo w komunikacji, 

bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo kooperacyjne. Zdaniem autora takie nazewnictwo 

jest nieuzasadnioną dowolnością języka prawnego. Nawet w kwestiach stanowionego prawa, 

które powinno posługiwać się jednoznacznymi definicjami, istnieje znaczna różnorodność. S. 

Pieprzny odnajduje w ustawodawstwie polskim ponad sto aktów prawa powszechnie 

obowiązującego, zawierających w tytule bezpieczeństwo rodzajowe2. 

Problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego, mimo sygnałów wielu 

specjalistów, nie doczekała się jeszcze odpowiedniego uporządkowania. I tak też w swojej 

książce Profesor W. Kitler w „Bezpieczeństwo narodowe RP” porusza między innymi 

problem związany z bezpieczeństwem publicznym. Według tego autora bezpieczeństwo 

publiczne wiąże się z zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania instytucji państwa i jego 

obywateli przez pryzmat zagrożeń przeciwko ,,normalności” ich funkcjonowania, wedle 

panującego w nim ustroju społeczno-administracyjnego oraz porządku prawnego. 

Bezpieczeństwo publiczne łączone jest z porządkiem publicznym, co określa się jednym 

terminem – bezpieczeństwo i porządek publiczny3. Dlatego W. Kitler proponuje, aby te dwa 

sformułowania połączyć w jednolite określenie i nazwać bezpieczeństwo publiczne4.  

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest procesem opartym na 

istniejącym w państwie systemie prawnym oraz działania podmiotów i instytucji 

funkcjonujących w jego ramach. Oznacza to, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 

jest funkcją obowiązujących norm prawnych czyniących bezpieczeństwo i porządek 

                                                            
1 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, wyd. cyt., s. 18. 
2 Zob. szerzej: tamże, s. 19‐21. 
3 W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP…, wyd. cyt., s. 56. 
4 Tamże, s. 57. 
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publiczny przedmiotem ochrony prawnej oraz efektywności działań podmiotów powołanych 

do jego ochrony i działających na jego rzecz. Bezpieczeństwo jest wartością, którą można 

rozumieć w różnych płaszczyznach jak też i w różnym stopniu można je określać. Stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego wpływa na rozwój cywilizacyjny człowieka oraz 

kształtuje warunki, w jakich żyje. Każdy obywatel, bez względu na pozycję społeczną, chce 

być bezpieczny na ulicy, w domu, w szkole czy też w pracy oraz w każdym innym miejscu 

ogólnodostępnym. Prawo do bezpiecznego życia jest pierwotnym i niezbywalnym prawem 

człowieka. Stąd też zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych 

zadań państwa. Od niedawna także i samorządów oraz powołanych przez nie struktur 

organizacyjnych oraz instytucji prawnych. Dziedzina bezpieczeństwa i porządku publicznego 

to wewnętrznie uporządkowany zbiór elementów kierowania i elementów wykonawczych 

przeznaczony do zwalczania przestępczości oraz zjawisk kryminogennych, zapewnienia 

ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie i zdrowie ludzkie, dorobek materialny 

społeczeństwa, a także zachowanie porządku publicznego5. D. Frei zauważa, że stan 

bezpieczeństwa występuje jedynie wówczas, kiedy brak jest rzeczywistego zagrożenia 

(czynnik obiektywny) i brak poczucia zagrożenia (czynnik subiektywny)6. Pogląd ten 

koresponduje z często przytaczaną charakterystyką dokonaną przez D. Lernera, który napisał, 

iż w najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z pewnością 

i oznacza brak zagrożenia fizycznego albo ochronę przed nim7. Z kolei J. Stańczyk 

przekonuje, że bezpieczeństwo jest stanem niezagrożenia, spokoju; stanem i poczuciem 

pewności, wolności od zagrożeń; wolnością od strachu lub ataku; przeciwieństwem 

niebezpieczeństwa; swobodą działania, której nie towarzyszy poczucie zagrożenia8. 

Natomiast S. Śladkowski stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo podlega warunkowaniu przez 

ogólne tendencje i procesy rozwoju społeczności zarówno w wymiarze wewnętrznym 

(wewnątrzpaństwowym), jak i w wymiarze zewnętrznym odnoszonym do rozwoju 

społeczności międzynarodowej. Według tego autora, sytuacja ta nastręcza problemy w 

jednoznacznym definiowaniu pojęcia bezpieczeństwo i pochodnych pojęć włączających w 

obszar zainteresowania jego rodzaje, wyłaniające się z przejawów różnej działalności 

                                                            
5 Zob.: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku…, wyd. cyt., s. 350. 
6 Cyt. za: T. Jemioło, A, Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008, s. 
36. 

7 J.W. Gould, W.L. Kolb, A dictionary of the Social Science, London 1964, s. 629. T. Jemioło, A. Dawidczyk, 
Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa...,wyd. cyt. S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003. 

8 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15‐16. S. Śladkowski, 
Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej…, wyd. cyt. 
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społecznej9. Dlatego oprócz poszerzania zakresu pojęcia bezpieczeństwo, dochodzi do jego 

atomizacji i próby jednoznacznego określania obszarów ochrony i zagrożeń. Ochronę 

bezpieczeństwa i porządku publicznego zazwyczaj przypisuje się policji i wymiarowi 

sprawiedliwości. Jest to jednak uproszczenie, bowiem czynniki kształtujące poziom 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w tej sferze są bardzo liczne. Abraham Maslov w 

1970 roku sformułował tezę, że potrzeby ludzkie tworzą pewną hierarchię od potrzeb 

fizjologicznych, aż do potrzeby samourzeczywistnienia. Wierzył, że naturalna droga rozwoju 

człowieka wiedzie od zaspokajania potrzeb podstawowych do coraz wyższych pięter w tej 

hierarchii. Zdecydowanie najważniejszą potrzebą człowieka, po potrzebach fizjologicznych, 

jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest tą wartością życia ludzkiego, która musi 

być zaspokajana w absolutnie pierwszej kolejności. Bez poczucia bezpieczeństwa nie można 

dobrze funkcjonować, a cywilizacja nie może się prawidłowo rozwijać. W innych źródłach 

można znaleźć następującą definicję bezpieczeństwa publicznego, tj. ogół warunków 

i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, 

ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed 

zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno 

przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, 

który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 

mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencje 

ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne 

konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w 

społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i brak kontroli państwa nad tym zjawiskiem. 

Inna definicja określa bezpieczeństwo publiczne, jako stan gwarantujący niezakłócone 

i zgodne z wolą obywateli funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządowych 

i społecznych oraz urządzeń publicznych, a także bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia 

ludności w wyniku przestrzegania akceptowanego przez obywateli porządku prawnego. 

Ochrona bezpieczeństwa publicznego jest związana z nieograniczoną liczbą osób i mienia i 

może występować w bardzo różnych dziedzinach życia publicznego. Dlatego współcześnie 

kwestii tej poświęca się wiele uwagi, ponieważ bezpieczeństwo publiczne warunkuje 

prawidłowe funkcjonowanie państwa, spokojne i normalne życie obywateli, pewność 

codziennego działania bez obaw o mienie, życie i zdrowie swoje i najbliższych. Można na 

podstawie dostępnych danych przeprowadzić analizę przestępczości, która ma bezpośredni 

                                                            
9 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej..., wyd. cyt., s. 4. 
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wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przestępstwami mający wpływ na 

bezpieczeństwo są przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, fałszerstwa i 

terroryzm, przestępstwa gospodarcze, przestępczość narkotyczna, korupcja, przestępczość 

zorganizowana. Podstawę skuteczności działania państwa stanowią dobrze skonstruowane 

akty prawne, zrozumiałe i czytelne dla organów administracji publicznej oraz obywateli. 

Przeciętny wykonawca (obywatel), na co dzień ma do czynienia z działalnością samorządu 

terytorialnego. Samorząd terytorialny występuje w formie o przymusowym charakterze 

członkostwa, obejmując swoim zasięgiem wszystkie osoby zamieszkałe na terenie określonej 

jednostki podziału terytorialnego państwa. Samorządność tego organu polega na niezależnym 

od administracji rządowej rządzeniu własnymi sprawami społeczności lokalnej. Zatem 

samorząd terytorialny jest jedną z postaci władzy wykonawczej, funkcjonującej w ramach 

kierowania zdecentralizowanego, czyli niepodporządkowanej hierarchicznie organowi 

administracji rządowej. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina jako 

wspólnota samorządowa, wyodrębniona od organów administracji rządowej, posiadająca 

własne kompetencje wynikające z prawa i wykonująca zadania publiczne samorządu oraz ma 

własną odpowiedzialność. Gmina, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, 

posiada osobowość prawną. Bezpieczeństwo ma obecnie również wymiar pozawojskowy: 

chodzi o obronę praw człowieka, umacnianie gospodarki, ochronę środowiska, zwalczanie 

zorganizowanej przestępczości i nielegalnej migracji oraz handlu narkotykami i bronią, 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia i wiele innych zjawisk. 

Niezbędne jest więc wspólne działanie wszystkich instytucji, niemilitarnych i militarnych 

także w tych obszarach. Prawie każda z analizowanych publikacji zawiera oryginalne 

autorskie propozycje ujęcia tez bezpieczeństwa i jego wykładni. Z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można przyjąć, że każde z tych ujęć było formułowane na określone 

zapotrzebowanie i w określonym czasie spełniało oczekiwania dziedziny czy dyscypliny 

naukowej. W licznych opracowaniach naukowych autorzy używają zamiennie pojęć 

bezpieczeństwo powszechne oraz bezpieczeństwo publiczne, objaśniając je w zdecydowanie 

różny sposób. S. Pikulski trafnie uważa, że niewątpliwie nie są to pojęcia tożsame i należą do 

niejasnych i wieloznacznych sformułowań języka prawa10. Poza tym często występują one w 

aktach prawnych należących do różnych dziedzin prawa. W procesie stanowienia prawa, jego 

stosowania, a nawet w literaturze prawniczej przyjęło się używanie tych określeń 

                                                            
10 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. 
Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu. Materiały 
poseminaryjne, J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (red.), Szczytno 2002, s. 40. 
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jednocześnie, zestawiając je w jeden termin bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pojęcia te 

są na pewno zbliżone, w wielu wypadkach pokrywają się pod względem treści, lecz uważa się 

powszechnie, że są trudne do precyzyjnego oddzielenia i niejednoznaczne. Dlatego też W. 

Kawka stwierdza, że porządek publiczny i spokój i bezpieczeństwo to elementy 

charakterystyczne dla pewnego stanu, umożliwiające społeczeństwu niezakłócone współżycie 

oraz rozwój11. Odmiennym podejściem do zdefiniowania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego jest określenie niezbędnych zadań, które należy zrealizować, by zapewnić: 

 bezpieczeństwo powszechne, 

 bezpieczeństwo obywateli, 

 porządek publiczny. 

W. Kawka uważał, że sformułowanie pełnej definicji bezpieczeństwa publicznego jest 

niemożliwe, ponieważ materiał składający się na jego treść jest zbyt rozległy i różnorodny. 

Można je tylko określić za pomocą szerszego opisu przez wskazanie niebezpieczeństw 

zagrażających interesowi publicznemu12. Realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa 

powszechnego to wymóg eliminacji zagrożeń funkcjonowania władz publicznych i innych 

struktur życia publicznego, a także życia, zdrowia i mienia obywateli. Zrealizowanie zadań w 

zakresie bezpieczeństwa obywateli to wymóg eliminacji zamachów na życie, zdrowie i 

mienie, natomiast zadań w zakresie porządku publicznego to wymóg eliminacji naruszania 

reguł dotyczących korzystania przez obywateli z miejsc publicznych13. Z kolei E. Ura ujęcie 

bezpieczeństwa publicznego określił jako stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie 

nieoznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeństwie, nie grozi, żadne niebezpieczeństwo 

i to niezależnie od tego, jakie byłyby jego źródła14. W innych publikacjach spotkać można 

również pogląd, że jest to pożądany stan rzeczy gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie 

urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeństwo życia obywateli obejmujące ochronę 

ich życia i zdrowia oraz mienia15. Według W. Pokruszyńskiego16 współczesne pojmowanie 

bezpieczeństwa zakłada jego szerokie traktowanie, daleko wykraczające poza sferę militarną. 

Zatem, bezpieczeństwo może być rozpatrywane aż w trzech wymiarach: podmiotowym, 

przedmiotowym i przyszłościowym .W wymiarze podmiotowym można wyróżnić 

                                                            
11 J. Zaborowski, Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1997, s. 7. 
12 Por.: W. Kawka, policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.  
13 P. Czarny, M. Mączyński, P. Sarnecki i inni, Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania 
bezpieczeństwa i porządku, Warszawa‐Kraków 1998, s. 22. J. Czapska, J. Wójcikiewicz, policja 
w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 17. 

14 E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 124. 
15 S. Pikulski, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1996. 
16 W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2010. 
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bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze regionalnym bądź globalnym. W 

wymiarze przedmiotowym zaś oznacza tworzenie warunków do zachowania własnej 

tożsamości i aktywności oraz autonomii w środowisku międzynarodowym. Pierwszym 

znaczeniem etymologicznym bezpieczeństwa jest określenie powszechnie uznawane, tj.: jako 

stan: spokoju, pewności, wolności od zagrożeń, strachu lub ataku. Na podstawie analizy 

obiektywnych i subiektywnych aspektów zagrożenia, stan bezpieczeństwa może przybrać 

według szwajcarskiego politologa D. Frei następujące postacie17: 

 stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje rzeczywiście duże 

zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe; 

 stan obsesji występuje wtedy, kiedy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane 

jako duże; 

 stan fałszywego bezpieczeństwa występuje wówczas, gdy zagrożenie jest 

poważne, a postrzegane, jako niewielkie; 

 stan bezpieczeństwa występuje wtedy, kiedy zagrożenie zewnętrzne jest 

nieznaczne, a jego postrzeganie jest prawidłowe. 

Po drugie, przez bezpieczeństwo rozumie się proces, w którym stan bezpieczeństwa i 

jego organizacja podlegają permanentnym, dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych 

oddziaływań i uwarunkowań. Nie ma czegoś na stałe zorganizowanego, niewymagającego 

doskonalenia. Innymi słowy, bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność jednostek, 

społeczności lokalnych, państw lub organizacji międzynarodowych w tworzeniu pożądanego 

stanu bezpieczeństwa. Wielu uczonych zajmujących się bezpieczeństwem dostrzega potrzebę 

poszerzenia treści tego pojęcia i wyłonienia obszarów jego badań. Zgadzam się z tym 

stanowiskiem. Trzech szwedzkich uczonych: B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde proponują, 

aby badania problemów bezpieczeństwa prowadzić z uwzględnieniem pięciu sfer: militarnej, 

ekonomicznej, politycznej, ekologicznej i socjalnej. Oprócz tych bardzo ważnych obszarów 

należy dodać jeszcze bezpieczeństwo publiczne, informacyjne, kulturowe i religijne. 

Odrębną kwestią jest wyjaśnienie pojęcia porządek publiczny. W oparciu o leksykon 

policyjny porządek publiczny to nic innego jak pogląd, że jest to ogół warunków i instytucji 

chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i 

suwerenność państwa oraz bezpieczeństwo życia obywateli obejmujące ochronę ich życia ich 

zdrowia oraz mienia18. Tak jak już wcześniej zaznaczyłem na podstawie dostępnej literatury 

oraz aktów prawnych bardzo trudno jest przyjąć jedną definicję bezpieczeństwa i porządku 
                                                            
17 Tamże, s. 9. 
18 Kędzierska G. Pływaczewski W., Leksykon policyjny, Szczytno 2001, s. 32. 
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publicznego, która będzie miała jednakowe zastosowanie do wszystkich sytuacji. Bardzo 

ważny jest fakt, że zakłócenie ładu i porządku publicznego może nastąpić przez jednego 

sprawcę, kilku lub całe grupy zorganizowane. W przytoczonych definicjach między 

porządkiem publicznym a bezpieczeństwem występuje bardzo cienka linia, a niekiedy 

właściwie zaciera się i rozpatrywana jest, jako zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.  

Podobnego zdania jest Z. Kijaka, który uważa, że należy połączyć te dwa 

wykonywane zadania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W swoim opracowaniu 

stwierdza, że bezpieczeństwo publiczne to pożądany stan faktyczny wewnątrz państwa, który 

niezależnie od szkód wywołanych przez ludzi, siły natury i technikę umożliwia 

funkcjonowanie całokształtu organizacji państwowych, społecznych, (...) prywatnych itd. 

oraz, zachowanie życia, zdrowia i mienia osób żyjących w tym państwie. Natomiast porządek 

publiczny to pożądany stan faktyczny wewnątrz państwa, regulowany normami prawnymi i 

zasadami współżycia społecznego, których przestrzeganie umożliwia prawidłowe współżycie 

zbiorowe w określonym miejscu i czasie19. Rozpatrując całą definicję porządku publicznego 

pojawiają się kolejne i niewyjaśnione określenia między innymi stwierdza, że oznacza on taki 

stan, gdy między innymi nie jest naruszone normalne, zgodne z powszechnymi 

oczekiwaniami funkcjonowanie ludzi20. Taki brak terminologii w opracowaniach naukowych 

doprowadza do różnego rodzaju interpretacji, co niekoniecznie może prowadzić do 

prawidłowego zrozumienia.  

Nie ulega wątpliwości, że zmiany polityczne na przełomie XX i XXI wieku 

spowodowały zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa przez naukę, jako jednego z 

najistotniejszych dla państwa i narodu rodzajów bezpieczeństwa. Już dawno zostało 

porzucone postrzeganie bezpieczeństwa jako jedynie wojskowo-politycznej dziedziny 

aktywności państwa. Rozróżniono wolność od szkodliwości wojen czy stan niezagrożenia 

pewności.  

Podsumowując spotykane ujęcia bezpieczeństwa, sądzę, że ze względu na to, iż 

bezpieczeństwo jest i było przedmiotem poznania wielu (prawie wszystkich) dziedzin wiedzy; 

od rozlegle ujmowanych nauk społecznych poprzez techniczne, medyczne i wiele innych; 

każda z nich, na własne potrzeby, ujmowała i definiowała bezpieczeństwo. Nawet w 

kwestiach stanowionego prawa, które powinno posługiwać się jednoznacznymi definicjami, 

istnieje znaczna różnorodność. Analizując powyższe definicji można dostrzec pewne 

podobieństwa i różnice. W bezpieczeństwie publicznym podobieństwem jest pewien stan w 
                                                            
19 Z. Kijaka, Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym, Zeszyty Naukowe ASW, nr 47, 1987.  
20 J. Czepska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2004, s. 60. 
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państwie. Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa publicznego to bez wątpienia 

państwo wraz ze swoimi obywatelami, ustrojem. Niewątpliwie bezpieczeństwo jest ściśle 

powiązane z porządkiem publicznym. Podobnego zdania są np. prof. W. Kitler, S. Pieprzny, 

który  w swojej książce „Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego” twierdzi że, 

łączenie lub podobieństwo bezpieczeństwa i porządku publicznego występuje często 

w przepisach prawa. Łączne używanie tych terminów jest pewnego rodzaju narzędziem 

prawnym, umożliwiającym wskazanie szerszego przedmiotu ochrony prawnej21. 

Osobną kategorię stanowią naruszenia porządku publicznego. Traktowane są one jako 

wykroczenia, związane głównie z imprezami masowymi, sportowymi czy kulturalnymi. 

Słowo ,,porządek” w języku polskim oznacza stan, strukturę, plan lub układ odznaczających 

się schludnym ułożeniem rzeczy w miejscu odpowiednio do tego przeznaczonym. Tak, więc 

porządek praktycznie jest czymś pozytywnym i odnosi się w większości do samego 

człowieka. Natomiast termin ,,publiczny” według S. Pieprzny dotyczy ogółu, państwa i jest 

jawny, społeczny, związany z urzędem czy też instytucją. Składając te dwa wyrazy: porządek 

publiczny mamy już pewien obraz lub wręcz wskazówkę mówiącą o pewnym stanie 

prawnym. Na przykład to L. Falandysz dostrzegł, że ,,porządek publiczny jest postrzegany 

jako system norm, zasad prawnych i zwyczajowych, regulujących współżycie ludzi w ogóle 

lub jedynie ich zachowanie w miejscach publicznych”22. Najlepszym przykładem i zbiorem 

unormowań prawnych przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu jest kodeks karny23. 

W rozdziale XXXII zatytułowanym ,,Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” 

możemy odnaleźć m.in. następujące przestępstwa: branie zakładnika, handel ludźmi, udział w 

zbiegowisku, nawoływanie do przestępstwa lub występku, propagowanie faszyzmu, zniewaga 

publiczna ludzi, udział w grupach przestępczych, udaremnienie przeprowadzenia pochodu, 

zgromadzenia, zebrania, znieważanie miejsc pamięci pomników, miejsc historycznych, 

znieważanie zwłok, prochów ludzkich lub miejsc spoczynku zmarłego, nielegalne posiadanie 

broni, nielegalne przekroczenie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tylko w kodeksie 

karnym możemy odnaleźć regulacje prawne poświęcone porządkowi publicznemu. Zachowań 

naruszających porządek i spokój publiczny możemy szukać także w kodeksie wykroczeń. 

Rozdział VIII w całości poświęcony jest porządkowi publicznemu i spokojowi publicznemu. 

Możemy wyróżnić także wykroczenia, jak: o charakterze porządkowo-politycznym, 

wykroczenia naruszające przepisy dotyczące zbiórek publicznych, przywłaszczania sobie 

                                                            
21 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, s. 15. 
22 Tamże. 
23 O. Górniok, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 778. 
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stanowiska, tytułu lub stopnia, naruszające przepisy o mundurach i odznaczeniach, 

wykroczenia polegające na zakłóceniu wybrykiem spokoju i porządku publicznego, 

przekroczenie granicy RP wbrew obowiązującym przepisom, wykroczenia polegające 

wykonywaniu czynności zawodowych bez uprawnienia lub prowadzenia zarobkowej 

działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia, koncesji lub zezwolenia24. M. 

Kuryłowicz zwraca uwagę, że już w państwie rzymskim używano określenia porządek 

publiczny. Zadania w zakresie porządku publicznego obejmowały nadzór nad utrzymaniem 

porządku na drogach i ulicach w mieście, dbanie o czystość i porządek uliczny (polecając np. 

cofnięcie zbyt daleko wysuniętych straganów czy też przedmiotów, które utrudniały lub 

tamowały ruch uliczny), nadzór nad stanem sanitarnym miasta kontrolę sprzedawanych 

potraw itp. Inaczej widział i opisywał porządek publiczny W. Czapiński, który rozumiał go 

jako ,,stan zewnętrzny”, polegający na przestrzeganiu przez ludność w swym postępowaniu 

pewnych zasad, form, zakazów, których nieprzestrzeganie w warunkach zbiorowego 

współżycia ludzi narażałoby ich na niebezpieczeństwo i uciążliwości. Porządek publiczny, o 

którym jest mowa, 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 zapewnienie normalnej działalności instytucji, zakładów przedsiębiorstw oraz eliminowanie 

różnego rodzaju uciążliwości niebezpiecznych lub niedogodnych dla społeczeństwa i 

jednostek25. Analizując interpretację pojęcia spokój publiczny w literaturze przedwojennej 

zauważalny jest nacisk na spokój zmysłów zewnętrznych człowieka, który dla swego istnienia 

nie znosi samowolnych i dotkliwych oddziaływań z zewnątrz: kto wszczyna hałas, ten razi 

dotkliwie w zmysł słuchu, kto psuje powietrze rozlaniem cuchnącego płynu lub skupia 

promienie światła w jakimś błyszczącym przedmiocie i miga nim przed oczyma, ten 

dotkliwie oddziałuje na zmysły powonienia lub wzroku26. Próbę wyczerpującego 

przedstawienia definicji porządku publicznego podjął się S. Bolesta27. Porządek publiczny 

porównywał do systemu urządzeń prawno-publicznych i stosunków społecznych, 

powstających lub kształtujących się w miejscach publicznych oraz stosunków społecznych, 

                                                            
24 Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa, 2011, s. 356. 
25 S. Bolesta, Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997, s. 12. 
26 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934. 
27 Por.: S. Bolesta, Pozycja prawna MO w systemie organów PRL, Warszawa 1973. Pojęcie porządku publicznego 
w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze”, nr 1, 1983. Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku 
publicznego, Warszawa 1997. 
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powstających lub rozwijających się w miejscach niepublicznych28. W definicjach porządku 

publicznego w okresie PRL zauważyć można pewną ideologizację tego pojęcia. W 

definicjach akceptuje się potrzebę porządku publicznego, jako istotnego elementu 

funkcjonowania państwa, a także socjalistycznego społeczeństwa. Jedna z definicji porządek 

publiczny określa się jako ,,organizacyjną formę stosunków społecznych, służącą zadaniom 

zniesienia krzywdzących form zależności społeczno-ekonomicznych w stosunkach 

międzyludzkich, pełnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego społeczeństwa 

socjalistycznego, stworzenia warunków dla samorządności tego społeczeństwa w życiu 

politycznym”29. Z kolei J. Zaborowski opowiada się za materialnym ujęciem porządku 

publicznego30. Porządek publiczny to nic innego jak pewien stan faktyczny wewnątrz 

państwa, regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi. Mogą to być normy religijne, 

moralne, obyczajowe, zasady współżycia społecznego, których przestrzeganie gwarantuje i 

umożliwia normalne współżycie jednostek w państwie w określonym miejscu i czasie31. 

Aktualnie pojęcie „spokój publiczny” jest rozumiane, jako stan równowagi psychicznej ludzi 

znajdujących się w miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby osób, wolny od bodźców 

zewnętrznych naruszających (zakłócających) go, wywołujących uczucie zaniepokojenia, 

podenerwowania itp. Inaczej mówiąc porządek w miejscach publicznych to stan, który w danym 

miejscu, czasie, okolicznościach zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi 

przepisami jest uważany za normalny odczuwany, jako wolny od utrudnień i zdarzeń wręcz 

uniemożliwiający ludziom normalne zachowanie się w miejscach dostępnych dla 

nieokreślonej liczby nieoznaczonych osób. Za miejsce publiczne uznaje się takie, do którego 

ma dostęp otwarty krąg osób, tzn. każdy może w nim przebywać. W zakresie tego pojęcia 

mieszczą się również tereny prywatne, udostępnione do ogólnego użytku np. za opłatą. 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych na celu przeciwdziałanie bezprawnym 

naruszeniom owego stanu równowagi zmysłów (spokoju publicznego) lub sytuacjom 

odczuwanym, jako utrudniające lub uniemożliwiające normalne zachowanie się ludzi 

(porządku publicznego) w miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby nieoznaczonych 

osób (w miejscach publicznych). Kiedy możemy mówić o bezprawnym naruszeniu porządku 

publicznego? Wtedy, gdy takie naruszenie dotknie chociażby jednego człowieka. Zachowania 

                                                            
28 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011, s. 14. 
29 Por.: S Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego…, wyd. cyt., s. 17. 
30 Por.: J. Zaborowski, Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 197. 
Administracyjnoprawne ujęcie pojęć, ,bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny” (niektóre uwagi 
w świetle unormowań prawnych) 1983‐1984, Zeszyty Naukowe ASW, nr 41. 

31 Tamże, s. 129‐130. 
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takie mogą również wystąpić poza miejscami publicznymi32. Także doktryna prawa definiuje 

pojęcie „porządku publicznego” i „spokoju publicznego” w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Zdaniem profesora Andrzeja Marka pod pojęciem porządku publicznego rozumie się 

uporządkowany odpowiednimi przepisami, wolny od zakłóceń bieg życia zbiorowego. Jeżeli 

zaś chodzi o spokój publiczny, to oznacza on niezakłócony stan równowagi psychicznej 

nieokreślonej liczby osób, przy czym wykroczenia przeciwko spokojowi publicznemu 

wywołują zakłócenia tego stanu (zaniepokojenie, oburzenie itp. reakcje ludzi33. Użycie przez 

ustawodawcę określenia „zakłócenie” wskazuje, że chodzi o wywołanie gdzieś niepokoju, 

zamieszania naruszającego ustalony porządek, normy współżycia społecznego czy też 

naturalny bieg spraw, co w efekcie powoduje oburzenie, podenerwowanie lub zgorszenie. 

Zakłócenie spokoju publicznego oznacza takie zachowanie, podjęte w miejscach 

ogólnodostępnych lub też niedostępnych, które narusza stan równowagi psychicznej 

nieoznaczonej liczby osób znajdujących się w miejscu publicznym, przy czym skutek 

działania sprawcy, przewidziany w dyspozycji przepisu, musi wystąpić przynajmniej w 

stosunku do jednej osoby. Natomiast przez zakłócenie porządku publicznego należy rozumieć 

takie działanie, podjęte w miejscach publicznych, które narusza obowiązujące przepisy bądź 

też ogólnie przyjęte normy zachowania się, zwyczaje, a których utrzymanie leży w interesie 

ogółu. Inaczej rzecz ujmując, działanie sprawcy ma polegać na uniemożliwieniu lub 

utrudnieniu innym ludziom normalnego zachowania się przyjętego w danym miejscu, czasie i 

okolicznościach, przy czym skutek nie musi obejmować wszystkich, ale musi wystąpić 

przynajmniej w stosunku do jednej osoby. 

Pojęcia użyte w omawianym przepisie, odnoszące się do zakłócenia spokoju 

publicznego i porządku publicznego, nie są więc ze sobą tożsame, co potwierdził Sąd 

Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 1992 r.34, stwierdzając, że zakłócenie porządku publicznego 

to wywołanie stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi 

zwyczajami i obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny i który, w obiektywnym 

odbiorze, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie powszechnie akceptowanego 

sposobu zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób. 

Natomiast zakłócenie spokoju publicznego to naruszenie równowagi psychicznej ludzi, 

powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z 

                                                            
32 Zob.: I. Kobus, I. Dziugiel, Straż Miejska i Gminna II (akty prawne i komentarz do uprawnień), Szczytno 2010, 
s. 786. 

33 Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 119. 
34 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92 (LEX nr 162227). 
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bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłów. Natomiast według J. Jagielskiego pojęcia 

porządek publiczny i spokój publiczny kojarzyć można ze stanem obejmującym pewien ład 

w sferze życia publicznego, polegający na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, 

respektowaniu istniejących i powszechnie akceptowanych norm zachowania się w kontaktach 

społecznych i przy korzystaniu z urządzeń publicznych itp. Chodzi o stan dotykający 

nieoznaczonego kręgu podmiotów, który zapewnia normalne i bez nagłych przeszkód 

funkcjonowanie życia, społecznego w różnych dziedzinach35. Biorąc za punkt wyjścia zakres 

pojęciowy bezpieczeństwa i porządku publicznego należy stwierdzić, że jego strukturę 

podmiotową stanowią wszystkie instytucje, których działania w szerszym lub węższym 

zakresie skierowane są na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Według mnie najważniejsza 

jest odpowiednia koordynacja wszystkich podmiotów partycypujących w utrzymaniu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego o różnym podporządkowaniu. Bezsprzeczne jest, że 

ogniwem wykonawczym w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podmiotu kierowania ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego szczebla gminnego jest 

straż gminna, natomiast czy funkcjonariusze są na to przygotowani i odpowiednio wyszkoleni 

będzie to odrębny temat moich badań. Bezpieczeństwo i porządek publiczny to pojęcia 

nierozerwalnie łączące się z funkcjonowaniem państwa, województwa, gminy oraz z ideą 

prawa i jego kształtowaniem. W tym momencie należy zastanawiać się nad tym, co jest 

bardziej potrzebne dla obywatela, bezpieczeństwo czy porządek publiczny. Z 

przedstawionych definicji wynika pośrednio, że nie można osiągnąć pełnego bezpieczeństwa 

nie dbając o porządek publiczny, a co za tym idzie porządku bez zapewnienia 

bezpieczeństwa. Potwierdzeniem są słowa S. Pieprzy, że dobry porządek publiczny wpływa 

na bezpieczeństwo publiczne36. Z przytoczonych definicji można dojść do jeszcze jednego 

wniosku, jak duży obszar stosunków społecznych objęty jest ochroną porządku publicznego. 

Stwierdzić można, że zakres przedmiotowy porządku publicznego rozrasta się swoim 

działaniem obejmuje coraz to nowe segmenty. Chcąc uporządkować obszary zajmujące się 

porządkiem publicznym, należałoby przeanalizować cały system prawny oraz normy 

pozaprawne i na tej podstawie można wskazać przedmiotowy zakres porządku publicznego. 

W ogólnym pojęciu bezpieczeństwo i porządek publiczny to stan, który ma zapewnić ochronę 

najważniejszych wartości, takich jak życie, zdrowie, mienie przed bezprawnymi działaniami 

oraz ochronę zasad współżycia społecznego i stosunków regulowanych normami prawnymi, 

jak też zwyczajowymi. Spośród wielu przytoczonych definicji bezpieczeństwa i porządku 

                                                            
35 Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 603. 
36 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego…, wyd. cyt., s. 19. 
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publicznego na potrzeby rozwiązania badanego problemu najbardziej przydatna jest ta, która 

określa najwięcej szczegółów dotyczących spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe w dalszych badaniach przyjąłem, iż: 

Bezpieczeństwo publiczne to stan braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji 

państwowej i realizacji jej interesów, umożliwiający normalny, swobodny jej rozwój. A przez 

bezpieczeństwo ludzi należy rozumieć taki stan braku zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra 

prawnego człowieka, który umożliwia normalne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, 

a w szczególności zachowanie życia, zdrowia, mienia, swobodę korzystania z wszelkich 

przysługujących jednostce praw podmiotowych, który jest zagwarantowany konstytucją i 

innymi przepisami prawa, nad którego utrzymaniem i zachowaniem czuwają organy państwa 

wyposażone we właściwe kompetencje37. 

Porządek publiczny oznacza faktycznie istniejący układ stosunków społecznych, 

uregulowany przez zespół norm prawnych i innych norm społecznie akceptowanych, 

gwarantujący niezakłócenie i bezkonfliktowe funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie38. 

Po krótkiej analizie i przybliżeniu pojęć można stwierdzić, że bezpieczeństwo i porządek 

publiczny są stanem determinowanym wieloma czynnikami. Jest zapewne jednym ze 

składowych elementów bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego, gdzie 

odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju społecznego. Bez wątpienia utrzymanie wysokiego 

standardu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w wymiarze lokalnym, 

regionalnym czy tez krajowym wpływa na rozwój jednostki. Aby można było mówić o 

wysokim standardzie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędne jest 

stworzenie odpowiednich systemów prawnych, które w sposób wyczerpujący będą chroniły 

życie, zdrowie, mienie ludzi oraz środowisko. Nie można ominąć w tej sytuacji podmiotów, 

które mają dbać o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

to one mają być w pierwszej kolejności wyposażone w odpowiednie środki prawne i 

materialno-techniczne, umożliwiające zapobieganie i przeciwstawianie się 

niebezpieczeństwom. Aby temu podołać akty prawne oraz definicje tych aktów muszą być 

spójne oraz bardzo czytelne. Nie można dopuścić do sytuacji, w której organ mający dbać o 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie ma jasno sprecyzowanego, celu a 

interpretacje prawne są rozbieżne, co do meritum sprawy. Namiastką tego jest chociażby 

wyjaśnienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jestem przekonany 

o tym, że pojawianie się coraz to nowych definicji nie prowadzi do ujednolicenia, a podmioty 
                                                            
37 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego…, wyd. cyt., s. 16. 
38 Tamże, s. 18. 
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mogą interpretować bezpieczeństwo i porządek publiczny w całkowicie odmienny sposób. 

Pojęcia bezpieczeństwo i porządek publiczny są bardzo podobne i tak naprawdę głównym ich 

celem jest zagwarantowanie najwyższych wartości dla człowieka, jakimi są życie i zdrowie. 

Trafnie napisał prof. W. Kitler, że opisane pojęcia powinno się nazywać o wiele prościej,  

a znaczenie będzie bardziej uniwersalne po prostu bezpieczeństwo publiczne.  
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

Streszczenie 

 

Zagrożenia kryzysowe obecne są w życiu człowieka od zarania dziejów. Katastrofy 

naturalne były nierozerwalnie związane z rozwojem ludzkości. Postępujący rozwój 

cywilizacji wraz ingerencją człowieka w środowisko naturalne wykreował nowe 

niebezpieczeństwa. Pojawiły się zagrożenia związane z awariami obiektów komunalnych i 

przemysłowych, a katalog zagrożeń kryzysowych rozszerzono miedzy innymi o katastrofy 

związane z działalnością człowieka. Pojawiły się katastrofy budowlane, transportowe, 

ekologiczne. Wobec występujących zagrożeń człowiek nie pozostawał obojętny. Równolegle 

do bezpośredniego reagowania na pojawiające się sytuacje kryzysowe, podejmowane były 

próby wypracowania rozwiązań zapobiegających powstawaniu tego rodzaju zdarzeń. Wobec 

szerokiego zakresu występujących zagrożeń oraz mnogości rozdrobnionych podmiotów, które 

podejmowały działania polegające na reagowaniu na powstałe zagrożenia, konieczne stało się 

stworzenie integralnego systemu łączącego w sobie wszystkie podmioty oraz ich wysiłki 

ukierunkowane na efektywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.      

Słowa kluczowe: sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe 

 

Title: 

Crisis management as an element of national security 

 

Abstract 

 

Crisis Risks are present in human life since time immemorial. Natural disasters were 

inextricably linked with the development of mankind. The progressive development of 

civilization and human interference in the natural environment has created new dangers. 

There were risks associated with failures of municipal and industrial facilities, and a catalog 

of hazards emergency was extended, among others, about the catastrophe related to human 

activity. There were construction disasters, transportation, ecological. In view of the existing 
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hazards man remained indifferent. Parallel to directly respond to emerging crises, and 

attempts were made to find solutions that prevent such events. In view of the wide range of 

existing threats and the multiplicity of fragmented entities that undertake activities aimed at 

responding to threats arising, it became necessary to create an integral system linking together 

all the actors and their efforts for effective crisis management. 

Keywords: Crisis, crisis management, national security 

 

Wstęp 

 

Rozważając problematykę zarządzania kryzysowego, należy zauważyć, iż stanowi ono 

element obszernego pojęcia- bezpieczeństwo narodowe. Pojęcie bezpieczeństwo jest 

terminem najpowszechniej używanym w otaczającym człowieka świecie. Dzisiaj stanowi 

największą wartością ludzkości dając w swojej istocie stabilizację, rozwój, porządek i 

szczęście1. Bezpieczeństwo jest niezbędne każdemu człowiekowi. Warunkuje bowiem jego 

spokój i możliwość niezakłóconego rozwoju. Wszystkim jednostkom, grupom i systemom 

zarówno społecznym jak i państwowym bezpieczeństwo jest potrzebą egzystencjalną. Wiąże 

się z istnieniem, przetrwaniem, niezależnością, tożsamością i rozwojem2. W literaturze 

przedmiotu można odnaleźć wiele ujęć, definicji oraz interpretacji bezpieczeństwa. 

Problematyka bezpieczeństwa to również zagadnienia dotyczące funkcjonowania wspólnoty 

społecznej i państwa. Niejednoznaczność oraz pospolitość stosowania pojęcia 

bezpieczeństwo, powodują pojawianie się rozmycia pojmowania jego znaczenia. Obecnie 

wspólnie z terminem bezpieczeństwo używa się różnorodne przymiotniki uszczegóławiające 

jego obszar, takie jak globalne, międzynarodowe, narodowe, państwowe, zewnętrzne, 

wewnętrzne, energetyczne, publiczne czy też osobiste. Należy się zgodzić z ujęciem 

reprezentowanym przez W. Kitlera, który stwierdził, iż „termin bezpieczeństwo jest 

współcześnie stosowany i odmieniany na wszelkie sposoby za pomocą różnych wyrażeń 

określających. Może być więc bezpieczeństwo: jednostki, rodziny, pracy, grupy społecznej, 

kulturowe, społeczne, ekonomiczne, surowcowe, energetyczne, publiczne, ekologiczne, 

państwa, czy też narodowe i międzynarodowe. Jednakże można uznać, że istnieją 

podstawowe rozstrzygnięcia terminologiczne, które- mimo istnienia mnogich definicji- 

                                                            
1 Por. W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Józefów 2010, s. 7. 
2 M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, s. 323. 
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Źródło: opracowanie własne. Piramida potrzeb według A. H. Maslowa 

S. Zalewski stoi na stanowisku, że „Poglądy A. H. Maslowa prowadzą do twierdzenia, 

iż zaspokojenie potrzeb jest warunkiem zdrowia i rozwoju. Wskazuje, iż można je 

usystematyzować w strukturę hierarchiczną obejmującą potrzeby niższego i wyższego rządu. 

Do potrzeb niższego rzędu, tj. wynikających z niedostatku, zalicza się fizjologiczne i 

bezpieczeństwa. Potrzeby wyższego rzędu (rozwoju), to potrzeby przynależności i miłości, 

uznania i szacunku, samorealizacji, potrzeby wiedzy i estetyczne. Ważne wydaje się przy tym 

pozostawanie wymienionych grup potrzeb wobec siebie w ścisłych zależnościach. Spełnienie 

potrzeb wyższego rzędu jest uzależnione od wcześniejszego zaspokojenia potrzeb niższego 

rzędu7. W dalszej części S. Zalewski8 reprezentuje pogląd, że nie zawsze system wartości 

człowieka będzie zgodny z teorią hierarchii potrzeb według A. H. Maslowa. Autor wskazuje, 

żew różnych sytuacjach potrzeby takie jak: przynależność do grupy, samorealizacja itp., 

wypływające z potrzeby osiągnięcia wyższego celu, mogą spełniać bardziej ważną rolę od 

potrzeb podstawowych. S. Zalewski stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo można postrzegać 

na dwa sposoby. Bezpieczeństwo w kategorii potrzeby podstawowej, w przypadku której 

niezaspokojenia uniemożliwiona jest egzystencja człowieka. Drugim postrzeganiem jest 

bezpieczeństwo w kategorii samodzielnej wartości- celu, którego osiągnięcie jest niemożliwe 

bez aktywnego, zmierzającego do osłabienia bądź eliminacji zagrożeń działania jednostki. 

Pojęcie bezpieczeństwo jest stanem, w jakim się znajdujemy, a jednocześnie ciągłym, 

systematycznym procesem dążącym do jego tworzenia i utrzymywania na żądanym poziomie. 

Rozwinięcie tak postrzeganego pojęcia bezpieczeństwa odnajdziemy w poglądach C. 

Rutkowskiego, który stoi na stanowisku, iż stanowi ono „subiektywny stan świadomości oraz 

ciągły, otwarty proces społeczny, w którym dzięki wierze (lub racjonalnemu przekonaniu) o 

skuteczności realizowanych i planowanych działań własnych i innych podmiotów na rzecz 

kreowania warunków bezpiecznego bytu rozwoju, wykorzystywaniu szans, a także dzięki 

posiadanym (własnym i wspólnym) zdolnościom ochronno- obronnym, istniejący, 

prognozowany lub możliwy poziom zagrożeń nie wywołuje lęku, obawy, strachu o 

zachowanie (osiągnięcie) uznawanych wartości, realizację subiektywnie ważnych interesów i 

celów (ideał) lub mieści się w granicach akceptowanego przez podmiot ryzyka 

(rzeczywistości)”9. Dla uporządkowania problematyki bezpieczeństwa E. Nowak wskazuje na 

konieczność postrzegania jego podstawowych wymiarów takich jak: 

                                                            
7 J. Kunikowski (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Warszawa 2001, s.153.  
8 Tamże, s.154‐ 155. 
9 C. Rutkowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość‐ kierowanie‐ zarządzanie, Warszawa 2010, s. 49. 
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- podmiotowy (może być: jednostkowy, narodowy, międzynarodowy, globalny); 

- przedmiotowy (obejmuje: wartości, środki i narzędzia, aktywność państwową); 

- procesualny (kształtuje go: polityka, różne strategie, współzależności); 

- strukturalno- realizacyjny (są nimi: organizacje, instytucje, działania). 

Jako szczególną cechę współczesnego bezpieczeństwa autor wskazuje dynamiczny 

wzrost jego zakresu przedmiotowego10. W. Kitler wskazuje natomiast, iż kryterium 

przedmiotowe bezpieczeństwa jest pomocnicze względem podmiotowego i z ontologicznego 

punktu postrzegania dotyczy: zjawisk, procesów, wszelkich przejawów bytu, istnienia (kogoś, 

czegoś), a także wszelkich relacji między tymi elementami11. Szerszą i pełniejszą definicję 

bezpieczeństwa odnajdujemy w „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”. 

Autorzy precyzują bezpieczeństwo jako: „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; bezpieczeństwo militarne, polityczne, 

społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; bezpieczeństwo strukturalne i 

personalne.”12. Na szereg mankamentów tak zdefiniowanego pojęcia bezpieczeństwo zwraca 

uwagę R. Szpyra w pozycji „Bezpieczeństwo militarne państwa”. R. Szpyra jest zdania, iż 

autorzy nie dostrzegli procesualnej natury bezpieczeństwa.  Podzielam również pogląd, iż 

bezpieczeństwo istnieje wraz z jakimś, akceptowanym poziomem ryzyka. Ponieważ „nawet 

gdy takie ryzyko istnieje to wspólnie z jakimś poziomem bezpieczeństwa. Poziom ten może 

być również niski i nieakceptowany, ale czym innym jest bezpieczeństwo, jako istniejąca 

obiektywnie kategoria, czym innym zaś poziom tego bezpieczeństwa.13 Pojmowanie i 

utożsamianie bezpieczeństwa jako siły, polegające na działaniu według schematu- zagrożenie 

to wojna, a bezpieczeństwo to zdolność obrony militarnej, straciło na aktualności, Na stan 

bezpieczeństwa mają bowiem również wpływ czynniki niemilitarne. Do nich należy zaliczyć: 

czynniki gospodarcze, technologiczne, zasoby naturalne i ich dostępność, zasoby ludzkie oraz 

prowadzona polityka społeczna prowadzona z poszanowanie podstawowych praw i swobód 

obywatelskich. Współcześnie termin bezpieczeństwo jest pojęciem szerszym niż znaczenie 

                                                            
10 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe…, wyd. cyt. s. 11. 
11 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…,  wyd. cyt.s.24. 
12 W. Łepkowski, Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 13. 
13 R. Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, Warszawa 2012, s. 20. 
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jedynie biologicznej egzystencji. Obecnie stanowi ono o aspiracjach dotyczących poziomu i 

sposobu życia.  

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa pojmowanego 

szeroko. Tworzone, utrwalane i bronione jest przez każdą jednostkę państwa (przez cały 

naród). Realizowane jest w celu ochrony przed istniejącymi zagrożeniami, zarówno 

militarnymi, jak i niemilitarnymi. Jednakże nie obejmuje tylko obrony terytorium, narodu czy 

państwowości, ale również ochronę podstawowych wartości i interesów państwa za pomocą 

różnych środków politycznych i ekonomicznych. Bezpieczeństwo narodowe jest wytworem 

procesów i zachowań zachodzących w całym narodzie14. To naród każdego dnia wkładając 

pracę swych umysłów i rąk, zabezpieczając swoje zdobycze i dobra narodowe przed 

bezustannie zagrażającymi niebezpieczeństwami zarówno militarnymi jak i niemilitarnymi 

stanowi sprzyjające warunki do trwania państwa w środowisku międzynarodowym15. S. 

Zalewski16 reprezentuje pogląd, iż sam człowiek jako jednostka, pozostająca z innymi 

osobami w różnych związkach, poprzez swoje poczynania wpływa na otoczenie w taki 

sposób, aby eliminować lub co najmniej odsuwać zagrożenia i usuwać swój strach, obawy, 

niepewność. Takie same zjawiska mają bezpośrednie przełożenie do grup społecznych. 

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, iż bezpieczeństwo narodowe posiada obecnie wiele 

definicji. Przytoczone poniżej ujęcia bezpieczeństwa narodowego w różnym stopniu i w 

różnym aspekcie odnoszą się do kwestii bezpieczeństwa ludności, wyzwań i zagrożeń, 

zdolności do skutecznego rozpoznawania i redukowania zagrożeń, jak i podejmowania 

wyzwań i wykorzystywania szans: 

„1) Bezpieczeństwo narodowe to stan i proces równowagi miedzy zagrożeniami 

wywołanymi możliwością zaistnienia konfliktu a potencjałem obronnym. 

2) Bezpieczeństwo narodowe jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną 

napaścią, lecz również ochroną- za pomocą różnych środków żywotnych interesów 

ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i podstawowym 

wartościom państwa. 

3) Bezpieczeństwo narodowe to stan i proces uzyskiwany w wyniku odpowiednio 

zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

określony stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń.”17.   

                                                            
14 R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003, s. 61. 
15 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe … wyd., cyt. s.12. 
16 J. Kunikowski (red.), Przygotowanie obronne… wyd., cyt., s. 156. 
17 E. Nowak (red.), Zarządzanie kryzysowe…, wyd. cyt., s. 12. 
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Autorzy „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” (wydanie 

czwarte z 2002 roku) formułując definicję bezpieczeństwa narodowego, przytoczyli kilka 

terminów z różnych materiałów źródłowych odnoszących się do definiowanego terminu. W 

mojej ocenie na uwagę zasługują poniższe definicje: 

„Bezpieczeństwo narodowe jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną 

napaścią lecz również ochroną- za pomocą różnych środków- żywotnych interesów 

ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i podstawowym 

wartościom państwa”18, „Bezpieczeństwo narodowe- stan społeczeństwa określony 

stosunkiem wielkości potencjału obronnego jakim ono dysponuje do skali zagrożeń”19, 

„Bezpieczeństwo narodowe- wspólne określenie obejmujące zarówno obronę narodową, jak i 

stosunki zagraniczne USA, 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 skutecznego 

oporu wrogim i destrukcyjnym działaniom wewnętrznym lub zewnętrznym, jawnym lub 

skrytym.”20.  

Analizując powyższe definicje, należy wskazać, że bezpieczeństwo narodowe to stan i 

ciągle ewoluujące procesy. Trafną i kompletną definicję bezpieczeństwa narodowego 

przedstawił W. Kitler. Autor wskazał, że bezpieczeństwo narodowe jest najważniejszą 

wartością, potrzebą narodową i priorytetowym celem działalności państwa, grup społecznych 

i jednostek, a jednocześnie stanowi proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące 

trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy, w tym ochronę i obronę państwa jako 

instytucji politycznej a także ochronę całego społeczeństwa i jednostek, ich dóbr i środowiska 

naturalnego przed zagrożeniami, które w decydujący sposób ograniczą jego funkcjonowanie 

lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie21.  

 Wszelkie skoordynowane działania podejmowane przez państwo przy wykorzystaniu 

posiadanych zasobów przeznaczonych do realizacji zadań związanych z głównymi 

dziedzinami bezpieczeństwa, należy określić jako system bezpieczeństwa narodowego. W 

2007 roku w polskim obiegu prawnym zostało zdefiniowane pojęcie systemu bezpieczeństwa 

narodowego. Definicja ta znalazła się w Strategii bezpieczeństwa narodowego. W strategii w 

                                                            
18 W. Łepkowski (red.), Słownik terminów…, wyd. cyt. s. 15, [za:] M.T. Taylor [w:] W.J. Taylor Jr., American 
National Security: Policy and Process, Baltimore 1981, s. VII. 

19 Tamże, s. 15, [za:] Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, 
s. 6. 

20 Tamże, s. 15, [za:] Dictionary of Military and Associated Terms, Washington 1987, s. 242. 
21 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…,  wyd. cyt., s.31. 



Wiesław Zawadzki - Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa … 110

sposób całościowy zostały ujęte zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. Wskazano 

najlepsze sposoby wykorzystania wszystkich zasobów będących w dyspozycji państwa w 

sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej na potrzeby bezpieczeństwa. Główną 

misją tego systemu jest zagwarantowanie zarówno państwu jak i społeczeństwu 

bezpieczeństwa niezależnie od stanu funkcjonowania państwa. Na system bezpieczeństwa 

narodowego składają się podsystemy: kierowania i szereg systemów wykonawczych. 

Podsystem kierowania tworzą organy administracji publicznej wraz z kierownikami jednostek 

organizacyjnych oraz aparat administracyjny, wraz z organami doradczymi. Podsystemami 

wykonawczymi są natomiast wydzielone przez państwo siły i środki zadysponowane do 

wypełnienia ustawowo przydzielonych zadań z obszaru bezpieczeństwa. Podsystemy 

wykonawcze pozostają w dyspozycji organów kierowania. Jednym z żywotnych 

podsystemów będącym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego jest podsystem 

zarządzania kryzysowego. Jest on specyficzny w swojej naturze, bowiem złożony jest z 

podsystemu kierowania zarządzaniem kryzysowym, na który składają się organy 

administracji publicznej (będące elementami kierowania bezpieczeństwem narodowym) oraz 

podsystemu zarządzania kryzysowego (stanowiącego zbiór elementów wykonawczych 

systemu bezpieczeństwa narodowego). Pozyskiwanie zasobów z różnych podsystemów 

wykonawczych bezpieczeństwa narodowego determinowane jest specyfiką powstałej sytuacji 

kryzysowej. W celu przejęcia kontroli nad niepożądaną sytuacją, bardzo często należy 

uruchomić wiele elementów wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego. W. 

Kitler22 podkreśla silny związek zarządzania kryzysowego z bezpieczeństwem narodowym, 

wskazując że ma on charakter ściśle organizacyjny i funkcjonalny, będąc szczególnym 

przypadkiem zarządzania bezpieczeństwem w ogóle. Autor stoi na stanowisku, że istota 

zarządzania kryzysowego to nie tylko troska o bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska 

naturalnego, ale również działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa w 

klasycznym znaczeniu, ładu i porządku wewnętrznego, a także inne działania ochronne 

państwa oraz  jego instytucji przed zakłóceniami i ryzykiem załamania bytu i rozwoju 

narodowego. Umiejscowienie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa 

narodowego zobrazowano na poniższym rysunku. 

                                                            
22 Tamże, s. 17‐18. 
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Tabela 1. Struktura systemu zarządzania kryzysowego 

Szczebel administracji 
publicznej 

Organy odpowiedzialne 
za zarządzanie 

kryzysowe 

Organy pomocnicze w 
zakresie realizacji 
zadań zarządzania 

kryzysowego 
(opiniodawczo- 

doradcze) 

Centrum zarządzania 
kryzysowego 

Krajowy 
Rada Ministrów, Prezes 

Rady Ministrów 

Rządowy Zespół 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa 

Resortowy 
Minister kierujący 
działem administracji 

rządowej 

Ministerialny Zespół 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 
(ministerstwa) 

Wojewódzki Wojewoda 
 Wojewódzki Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Wojewódzki Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Powiatowy Starosta 
Powiatowy Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 

gminny 
Wójt, Burmistrz, 

Prezydent miasta 

Gminny Zespół 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Gminne/Miejskie 
Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
Źródło: opracowanie własne. System zarządzania kryzysowego‐ struktura 

 

Elementem systemu zarządzania kryzysowego na każdym poziomie jest jego 

komponent wykonawczy. Na ten komponent składają się podmioty wyspecjalizowane w 

reagowaniu na zagrożenia. Stanowią one swoisty podsystem wykonawczych, który jest 

przypisany do odpowiedniego poziomu administracji publicznej. Jak trafnie zauważa D. 

Majchrzak23, podmioty te mogą jednocześnie prowadzić działania autonomicznie, w 

przypadku jeżeli środki, którymi rozporządzają są dostateczne w określonej sytuacji 

kryzysowej oraz nie zachodzi potrzeba użycia dodatkowych sił i środków bądź wprowadzenie 

nadzwyczajnej koordynacji działań. Należy zauważyć, że wszystkie elementy wykonawcze 

także dysponują własnymi organami kierowania. Organami jednocześnie odpowiedzialnymi 

za utrzymanie ich w gotowości do podejmowania działań w każdej chwili. Elementami 

komponentu wykonawczego są: „straż pożarna, tworząca krajowy system ratowniczo-

gaśniczy (KSRG), państwowy system ratownictwa medycznego (PSRM), służby utrzymania 

porządku publicznego (policja, straż miejska), inspekcje funkcjonujące w ramach 

administracji zespolonej i niezespolonej, urzędy centralne, siły zbrojne RP, podmioty 

gospodarcze, jednostki organizacyjne powiatów i gmin (np. straż miejska, ośrodki pomocy 

społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa komunalne, itp.) a także organizacje pozarządowe”24. 

                                                            
23 D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów i podmiotów, 
artykuł,   http://mordi.mydevil.net/portalzk/baza_wiedzy/artykuly/DM_ZK.pdf, [dostęp 04.06.2015 r.], s. 8. 

24 Tamże, s 8‐9. 
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Jak wskazuje A. Skrobacz25, udział organów administracji w systemie zarządzania 

kryzysowego, wynika z zadań, jakie otrzymały te organy z mocy ustaw w obszarze 

bezpieczeństwa oraz w przypadku powstania sytuacji o charakterze kryzysowym, której 

zasięg i rozmiar pojawiających się negatywnych zjawisk warunkuje użycie służb, inspekcji i 

straży. 

Mając powyższe na uwadze można przyjąć, iż obecne zarządzanie kryzysowe jest 

szczególną formą zarządzania elementami składowymi systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Zarządzania w obszarach właściwych dla zarządzania kryzysowego. Działania te obejmują 

wypracowanie właściwych mechanizmów, których zadaniem jest zapobieganie powstawaniu 

sytuacji kryzysowych, przygotowanie efektywnego reagowania na takie sytuacji oraz 

przywrócenie równowagi w funkcjonowaniu. 
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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. 

 



 

116 
 

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 
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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 
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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): 
................................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................. 
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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: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


