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Wstęp

Z doświadczenia wiemy, że wszystko się zmienia, nic nie jest trwałe. Nie ma 
wystarczająco wysokiego muru, który chroniłby przed zmianami klimatu, 
pandemiami i innymi katastrofami. Ale wysokie mury podważają poten-
cjał współpracy potrzebnej do zarządzania wspólnym ryzykiem. W ostat-
nich dziesięcioleciach globalizacja doprowadziła do rewolucyjnych zmian, 
co powiększyło lukę między naszymi coraz bardziej złożonymi systemami 
a metodami zarządzania ryzykiem. Jak widzimy, pandemia COVID-19 czy 
ryzyko systemowe mogą szybko zachwiać procesami, które wcześniej wyda-
wały się solidne. Pandemia uwydatniła nasz brak odporności na zagrożenia 
naturalne, podkreśliła pilną potrzebę lepszego zarządzania ryzykiem glo-
balnym, ale jednocześnie pokazała, że obywatele są w stanie zmienić swoje 
zachowanie, gdy jest to konieczne.

Ludzie od zarania dziejów żyli w niesprzyjającym środowisku, byli zmu-
szeni do pokonywania pewnego rodzaju „ruchomych piasków” w otocze-
niu. Sformułował to już w starożytności Heraklit z Efezu w stwierdzeniu, 
że wszystko płynie. A w naszych czasach postmodernizm mówi o płynnej 
rzeczywistości. Oznacza to, że świat staje się coraz bardziej zmienny i nie-
pewny, sprawy stają się bardziej złożone i ambiwalentne. Problemów nie da 
się już rozwiązywać w pojedynkę, a ze względu na ich złożoność należy je 
traktować całościowo, np. zmiany klimatyczne, zagrożenia hybrydowe, in-
formacyjne czy kryzys uchodźczy, a do tego globalizacja, cyfryzacja, indy-
widualizacja i zmiany demograficzne. To tylko kilka z terminów, które są 
obecnie określane jako megatrendy. Część z nich odczuwamy bezpośred-
nio, inne trochę mniej lub spodziewamy się efektu dopiero w przyszłości. 
W obliczu płynącej i zmieniającej się rzeczywistości innowacje są najlepszą 
strategią adaptacyjną. Jaki jest bowiem sens pozostawania niezmienionym 
w środowisku ciągłej ewolucji?

Stabilne środowiska ustąpiły miejsca temu, co teraz zaczynamy nazywać 
światem VUCA. Współczesny świat rozwija się w warunkach bezprecedenso-
wej konwergencji międzynarodowych zagrożeń i konfliktów o wysokim stop-
niu intensywności i niestabilności, które tworzą nowy niespotykany wcześ-
niej poziom i zakres zagrożeń. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, 
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a zdolność państw do zarządzania ryzykiem związanym z rosnącą przyszłą 
niepewnością staje pod znakiem zapytania Obecnie państwa znajdują się 
w obliczu szerszej niż w poprzednich dekadach gamy zagrożeń, które sta-
ją się bardziej złożone i wzajemnie powiązane, a ich głównymi cechami są:

 – kryzys zaufania i nasilenie konfliktów, częściowo z powodu spad-
ku funkcjonalności wielostronnego bezpieczeństwa i instytucji 
promujących dialog, niskiej skuteczności dyplomacji prewencyj-
nej i mechanizmów rozwiązywania konfliktów;

 – erozja podstawowych zasad prawa międzynarodowego, globalne 
zderzenie dwóch głównych nurtów – globalizmu i nacjonalizmu, 
które stwarza poważne zagrożenie dla średnich i małych państw;

 – zaostrzenie tradycyjnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
takich jak terroryzm, ekstremizm, wyścig zbrojeń, w tym rakieto-
wy, nuklearny i kosmiczny, wojny nowej generacji, zmiana klima-
tu i szereg innych czynników;

 – pojawienie się nowych czynników wpływających na geopolitykę 
i ekonomię, w tym związanych z rozwojem technologii informacyjno- 
komunikacyjnych, ze zjawiskami wojny hybrydowej i cyberwojny;

 – erozja współczesnego modelu globalizacji i międzynarodowego 
systemu handlowego, pogłębiająca się przepaść w rozwoju gospo-
darczym i technologicznym między krajami i regionami, wrażli-
wość światowego systemu finansowego, zaostrzenie wojen handlo-
wych i walutowych, rywalizacja między mocarstwami regionalnymi 
i światowymi. 

Weszliśmy w okres ewolucji człowieka charakteryzujący się „przyspie-
szeniem naszej historii i niepewnością jej trajektorii”1. Obecny wiek to czas 
oczekiwań i nadziei, a także pogłębiających się sprzeczności, niepewności 
i pojawiających się zagrożeń. Siły globalizacji doprowadziły do wyelimino-
wania wielu barier fizycznych i psychologicznych, co przyspieszyło masowe 
przenoszenie władzy i wpływów z tradycyjnych ośrodków (głównie rządów), 
a tym samym przyczyniło się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskie-
go i decentralizacji procesu podejmowania decyzji, a jednocześnie wzbudzi-
ło rosnące obawy o trwałość naszej ścieżki rozwoju. Cieszyliśmy się popra-
wą różnych wskaźników dobrobytu człowieka, która miała miejsce w ciągu 
ostatniego półwiecza, ale uświadomiliśmy sobie również, że wysokie stopy 

1 Z. Brzezinski, Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, Mac-
millan, New York 1993, s. IX–X (tłum. aut.).
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wzrostu gospodarczego, które napędzały te korzystne trendy, równolegle do-
prowadziły planetę do walki z wiążącymi ograniczeniami środowiskowymi 
i często powodowały społeczną alienację i pogłębianie się nierówności. Na-
sza obecna trajektoria nie może trwać bez załamania w takiej czy innej for-
mie, a przeszłość nie jest dobrym przewodnikiem na przyszłość.

Akronim VUCA po raz pierwszy został użyty w 1987 roku, aby opisać 
świat po zimnej wojnie: zmienność (niestabilność, szybko zmieniające się 
konteksty i warunki), niepewność (brak informacji, która ma kluczowe zna-
czenie dla rozwiązania problemu), złożoność (wiele czynników trudnych 
do sklasyfikowania lub kontrolowania) i niejednoznaczność (niejasne dane 
podlegające wielu interpretacjom). Od tego czasu VUCA została przyjęta 
przez liderów we wszystkich sektorach społeczeństwa, aby scharakteryzo-
wać naturę świata, w którym działają: przyspieszające tempo zmian, brak 
przewidywalności, wzajemne powiązania, przyczyny i skutki oraz duży po-
tencjał błędnych odczytów2.

Możemy różnie interpretować środowisko VUCA i pracować nad sku-
tecznymi sposobami zarządzania teraźniejszością. Żyjemy chwilami zmien-
ności, niestabilności, ciągłych i nieoczekiwanych zmian w szybkim tempie. 
W zglobalizowanym świecie każdy problem ma wiele przyczyn, z których 
niektóre mogą być poza naszą kontrolą. Często bardzo trudno jest zrozu-
mieć relacje między różnymi elementami, zarówno wewnętrznymi w orga-
nizacji, jak i zewnętrznymi, które wpływają na istnienie danego problemu 
lub wyzwania. Ta warstwa złożoności sprawia, że podejmowanie decyzji 
jest niezwykle trudne. W hiperpołączonym świecie zmiany mają charak-
ter systemowy i wpływają na cały świat, a my możemy wykorzystać w tym 
zmiennym środowisku zwinność i elastyczność, co z kolei wymaga konse-
kwencji. Bez wcześniejszej, dobrze zaplanowanej strategii wprowadzanie 
zmian w oparciu o to, co się dzieje, może być katastrofą.

Żyjemy w chwilach niepewności i nie wiemy, co się wydarzy w najbliż-
szym czasie. Zauważamy wzrost nieprzewidzianych sytuacji oraz brak pew-
ności, dotyczący kontrolowania działań oraz tego, jak będą się zmieniać 
czynniki wpływające na nie. Mało kto przeczuwał wojnę hybrydową Ro-
sji przeciwko Ukrainie w 2014 roku, triumf Donalda Trumpa w 2016 roku 
lub brexit Wielkiej Brytanii. Te sytuacje niepewności bardzo komplikują 

przewidywanie przyszłych wydarzeń na podstawie zdarzeń z przeszłości. 

2 G. Forsythe, K. Kuhla, D. Rice, Understanding the Challenges of a VUCA Environ
ment, Chief Executive, May 15, 2018, http://bityl.pl/sW8JA [dostęp: 20.11.2020].
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W praktyce niepewność w funkcjonowaniu różnorodnych struktur, zagro-
żeń oznacza narastanie trudności w podejmowaniu decyzji. Niepewność wy-
maga większego wysiłku w komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej), a tak-
że w przetwarzaniu informacji. Wiedza na temat tego, co się dzieje, oraz 
umiejętność wykrywania możliwych wzorców, które pomogą zaprojekto-
wać nam przyszłe scenariusze, będą kluczowe podczas podejmowania de-
cyzji o średnioterminowych konsekwencjach.

Żyjemy w czasach wielkiej złożoności. Sekwencje zdarzeń nie są linio-
we, ale mają formę sieci; istnieje wiele zmiennych i aktorów połączonych 
ze sobą, podejmujących autonomiczne decyzje. Jeśli zbyt wiele informa-
cji nas przytłacza i paraliżuje, gdy nie możemy określić, co jest ważne, a co 
nieistotne, duży ciężar złożoności może spowalniać i komplikować wybór 
strategii. W tym sensie ważne jest, aby spojrzeć na sytuację z odpowiedniej 
perspektywy. Coraz częściej jest nią postrzeganie przez pryzmat naszych 
najważniejszych wartości. 

Zmienność i złożoność sprawiają, że z każdym rokiem/miesiącem bę-
dziemy musieli podejmować decyzje znacznie szybciej i z mniejszą pew-
nością, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Niemożliwe będzie kontrolowanie 
wszystkich elementów i zmiennych, posiadanie wszystkich informacji i dys-
ponowanie wystarczającym czasem na ich analizę. Musimy mieć świado-
mość, że nasza przyszłość i bezpieczeństwo zostaną wyznaczone w świecie, 
w którym zmiany są coraz szybsze i mniej przewidywalne. Czynniki napę-
dzające tę zmienność i zawirowania obejmują cyfryzację, łączność, libera-
lizację handlu, globalną konkurencję i rozległe zakłócenia w istniejących 
modelach biznesowych.

Żyjemy w czasach niejednoznaczności, co powoduje poczucie nieja-
sności, ponieważ brakuje informacji lub jest ich zbyt dużo, co prowadzi do 
nieścisłości, nieporozumień i różnych interpretacji. W bezprecedensowych 
sytuacjach nie można polegać na doświadczeniu. Te same warunki powo-
dują różne konsekwencje. Coraz trudniej jest określić, co dzieje się w rze-
czywistości. Tę niejednoznaczność można również rozumieć jako niezdol-
ność do precyzyjnej konceptualizacji zagrożeń i szans.

Dynamiczny i złożony świat jest wyzwaniem dla każdej osoby żyjącej 
w dzisiejszych czasach, a radzenie sobie ze zmianami jest sprawdzianem 
nie tylko dla nas jako jednostek, ale przede wszystkim dla szkół i uniwersy-
tetów. Każdy człowiek gromadzi doświadczenie w konkretnym środowisku 
zewnętrznym i nie można go przenieść na drugą osobę wraz z całym kon-
tekstem, w jakim zostało ono nabyte. Spojrzenie na zdobyte doświadczenie, 
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jego przetwarzanie, transformacja w wiedzę są indywidualne: nie można 
ich przekazać bez zniekształcenia. Płynność doświadczenia jest ważna dla 
obiektywności oceny oczekiwań związanych z jego zastosowaniem. Chęć 
wyszukiwania, przetwarzania i przekazywania informacji dodatkowo po-
maga w lepszym gromadzeniu i stosowaniu wiedzy. Analizując poprzed-
nie epoki, dochodzimy do wniosku, że ludzkość może odnieść korzyści 
tylko poprzez zmianę podejścia do różnych problemów i nabywanie no-
wych umiejętności w procesie nieustannego uczenia się. Wiele systemów 
jest już „w stagnacji” i potrzebuje wstrząsu i odrobiny chaosu, aby osiąg-
nąć nowy poziom. 

To, co wyróżnia najlepsze szkoły, to ich wrażliwość na zmieniające się 
wymagania i wyprzedzanie konkurencji. Aby szkoła była w stanie wykorzy-
stać pojawiające się zmiany, potrzebna jest wnikliwa percepcja, którą moż-
na osiągnąć przez interakcje wykładowców ze światem zewnętrznym oraz 
ich zaangażowanie w postaci praktyk. Jak możemy się dostosować i przy-
gotować w najlepszy sposób do tego, by stawić czoła trendom VUCA i nie-
stabilnego świata?

Idea współczesności jako czasu płynnej nowoczesności zarysowuje nowy 
scenariusz, charakteryzujący się różnymi aspektami dotyczącymi władzy, po-
lityki, przestrzeni współistnienia i nowej odpowiedzialności jednostki. Jak 
te modyfikacje wpływają na codzienne życie ludzi? Przede wszystkim budzą 
niepewność, która powoduje obawy, z kolei strach przyczynia się do prze-
mian i ustępstw na różnych poziomach: globalnym, lokalnym i indywidual-
nym. Z tego powodu narzuca się nową metodę radzenia sobie z wyzwania-
mi w której elastyczność i adaptacja są głównymi zaletami. Jak podkreślał 
Karol Darwin: „Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, 
ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać…”. Dziś to 
stwierdzenie znów jest aktualne, a do skutecznego zmierzenia się ze środo-
wiskiem VUCA niezbędne są:

 – Elastyczność w obliczu zmian i szybka adaptacja. Dziś zdolno-
ści do regeneracji i przystosowania są cenniejsze niż dominująca 
pozycja na rynku. Tak, Amazon, Google i Apple są tymi organiza-
cjami, które różnią się od innych nie ze względu na ogromny roz-
miar, ale z powodu umiejętności wprowadzania innowacji i ciągłe-
go ulepszania. Ich usługi są wprowadzane na rynek, ale jeśli nie 
działają, są szybko eliminowane i zastępowane innymi, które są po-
trzebne w danym momencie. Elastyczność, pozwalająca zrozumieć 
zmieniające się potrzeby ludzi, i przystosowanie się do produkcji 
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niezbędnych produktów lub usług. Każda osoba jest wyjątkowa 
i wymaga indywidualnego podejścia – dotyczy to także szkół.

 – Wspólne przywództwo. W środowisku pracy, w którym dominuje 
współpraca, a nie rywalizacja albo jednoosobowe zarządzanie, a lider 
jest w stanie rozdzielić obowiązki, generuje inspirację, wszyscy są 
partnerami w sukcesach instytucji. Krytyczne myślenie, wymiana 
argumentów i procesy poszukiwania odpowiedzi są możliwe tylko 
wtedy, gdy szanuje się innych i ich osiągnięcia. Oznacza to uznanie 
różnych wymagań, decyzji i celów. Jednocześnie jest to obowiązek 
komunikowania się i dyskusji, co zawsze otwiera nowe perspektywy.

 – Inteligencja emocjonalna, która jest szczególnie niezbędna w śro-
dowisku VUCA. To, co robimy, określa, kim jesteśmy. Jeśli zmie-
niamy nasz sposób życia z dnia na dzień, to do pewnego stopnia 
zmieniamy również siebie. Ważną rzeczą jest umiejętność skutecz-
nego zarządzania emocjami. W środowisku VUCA wyróżniają się 
osoby wykazujące się samokontrolą, entuzjazmem, empatią, wy-
trwałością i zdolnością do motywowania siebie. Chociaż niektó-
re z tych umiejętności mogą być skonfigurowane w naszym baga-
żu genetycznym, a wiele innych kształtuje się w pierwszych latach 
życia, to umiejętności emocjonalnych można się nauczyć i dosko-
nalić je przez całe życie.

 – Transformacja cyfrowa. Zmiany cyfrowej rewolucji są przyczyną 
i konsekwencją tego, że żyjemy obecnie w świecie VUCA. Dlatego 
tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie zrozumieć wyzwania cyfrowe-
go świata, możemy je zaakceptować i zinternalizować jako nowe 
wzorce funkcjonowania w pracy lub w życiu prywatnym, może-
my odnieść sukces.

Środowiska VUCA rzucają nam wyzwanie. Chodzi o to, jak poruszać się 
po świecie, w którym się dzisiaj znajdujemy. Przy użyciu tego samego akro-
nimu – VUCA (vision, understanding, clarity, adaptation) – w planowaniu 
przyjmuje się inne podejście: przechodząc od zmienności do wizji, od nie-
pewności do zrozumienia, od złożoności do jasności i od niejednoznacz-
ności do adaptacji. Poszczególne elementy nowej wersji skrótowca można 
scharakteryzować następująco:

 – Wizja jest tym, co robimy, to właściwy kierunek oparty na skon-
centrowanych ludziach dokonujących świadomych wyborów, nie-
ustannie się komunikujących i utrzymujących strategiczną, długo-
terminową perspektywę.
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 – Zrozumienie to empatia pozwalająca odczuwać ludzkie lęki, prag-
nienia i nadzieje, mieć otwarty umysł na ciekawość, badać różne 
opcje, być refleksyjnym, wiedzieć, czego ludzie chcą i potrzebują, 
oraz kwestionować status quo.

 – Jasność pomaga uprościć wydarzenia wokół nas za pomocą na-
szej intuicji, przeczuć i doświadczenia, aby krok po kroku poko-
nywać złożoność. 

 – Adaptacja prowadzi nas do zdecydowania, szybkiego przystosowa-
nia do nowych realiów, pewności siebie i chęci spróbowania cze-
goś nowego. Kluczowe elementy zdolności adaptacyjnych obejmu-
ją wprowadzanie innowacji lub uczenie się na błędach i szukanie 
lepszej drogi.

W ponadnarodowej gospodarce i globalnym społeczeństwie usprawnione 
całościowe zarządzanie musi odgrywać ważną rolę w tym kluczowym mo-
mencie, gdy zmiana staje się coraz pilniejsza z powodów środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych. Nie jest łatwo ustalić priorytety wśród wielu 
dzisiejszych wyzwań, ponieważ wszystkie są ze sobą powiązane. Ich złożo-
ność wymaga nowych podejść, odpowiednich dla dynamicznych, zintegro-
wanych systemów, które ewoluują poprzez ciągłe innowacje w technologiach, 
formach komunikacji, wzorcach organizacyjnych i ramach instytucjonalnych. 

Możemy i powinniśmy wspólnie kreować mechanizmy adaptacji wobec 
zaistniałych w ostatnich czasach zagrożeń militarnych, paramilitarnych, pan-
demicznych, radykalnych zmian na arenie międzynarodowej. Nie możemy 
poddawać się totalnemu sceptycyzmowi ani rujnować tego, co łączy pań-
stwa zachodnie i demokratyczne, dobrze się prezentuje i funkcjonuje. Na-
leży zadbać o elementy solidarności unijnej, europejskiej w obliczu nowych, 
trudnych i niespotykanych wyzwań i zagrożeń.

Ze względów obiektywnych dwie części naszego badania – Edukacja 
w świecie VUCA. Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa i Eduka
cja w świecie VUCA. Szanse – wyzwania – zagrożenia – nie mogą przedsta-
wić w sposób wyczerpujący całokształtu obszernej problematyki dotyczącej 
różnych aspektów zagrożeń i edukacji w świecie VUCA. Wciąż istnieje wie-
le ważnych problemów, które nie zostały uwzględnione w naszym badaniu.

W związku z powyższym zadaniem zespołu autorów pierwszej części 
monografii była próba uchwycenia i przeanalizowania najważniejszych za-
grożeń współczesnego świata, które są nieodłączną częścią życia i narusza-
ją bezpieczeństwo każdego podmiotu. W codziennym funkcjonowaniu jed-
nostek występują różne negatywne zdarzenia, dotyczące np. sfery polityki 
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państwa, rozwoju gospodarczego, interesów narodowych, naruszenia sta-
nu środowiska naturalnego, praw człowieka i jego podstawowych wolności, 
destrukcyjnego działania sił natury, niekorzystnych konsekwencji postępu 
naukowo-technicznego i rozwoju cywilizacyjnego czy utraty dóbr material-
nych, zdrowia lub życia3. 

Możemy wydzielić najważniejsze źródła i przyczyny generujące zagrożenia4:
 – naturalne, spowodowane fizyczno-chemicznymi zjawiskami na-

tury, przyrody i kosmosu, do których zalicza się m.in.: powodzie, 
silne wiatry, susze, anomalie pogodowe, ruchy tektoniczne, epide-
mie oraz plagi zwierzęce;

 – techniczne, związane z racjonalną (głównie gospodarczą) działal-
nością człowieka, rozwojem cywilizacyjnym i postępem naukowo-

-technicznym społeczeństwa, do których zalicza się m.in.: awarie 
obiektów przemysłowych i komunalnych, katastrofy budowlane 
i katastrofy transportowe;

 – społeczne, generowane w sposób mniej lub bardziej celowy przez 
człowieka, postęp kulturowo-cywilizacyjny, a także różne teorie 
naukowe i poglądy społeczne jednostek, grup i organizacji spo-
łecznych, np. migracje, zgromadzenia i niepokoje ludności (bun-
ty i rewolty), kryzysy gospodarcze, powstania i konflikty zbrojne, 
przestępczość zorganizowana, terroryzm;

 – inne, do których zalicza się: proliferację broni masowego rażenia 
oraz przemyt innych materiałów niebezpiecznych, zbiorowe za-
kłócenia porządku publicznego, zakłócenia w dostawach energii 
elektrycznej, paliw płynnych i gazu, zagrożenia wynikające z ma-
sowych imprez oraz zgromadzeń itp.

Istnieje wiele typologii zagrożeń oraz kryteriów pozwalających na przy-
porządkowanie ich do konkretnej grupy zagrożeń. Ze względu na kryterium 
przedmiotowe można wyodrębnić zagrożenia militarne (wojskowe), poli-
tyczne, gospodarcze (ekonomiczne), społeczne, demograficzne, zdrowotne, 
żywnościowe, kulturowe, informacyjne, energetyczne, ekologiczne, terro-
rystyczne czy cybernetyczne5.

3 J. Falecki, Zagrożenia, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wa-
siuta, t. 4, Libron – Wyd. UP im. KEN w Krakowie, Kraków 2021.

4 Ibidem.
5 P. Łubiński, M. Prokop, Typologia zagrożeń, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa, 

op. cit.
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Zadaniem zespołu autorów drugiej części monografii była analiza inter-
dyscyplinarnego charakteru edukacji oraz identyfikacja głównych trendów 
kształtujących charakter obecnej i przyszłej edukacji. W ciągu ostatnich 
miesięcy zyskaliśmy doświadczenie tego, jak zagrożenia związane z pande-
mią mogą wpłynąć na proces nauczania. Szybkie rozprzestrzenianie się ko-
ronawirusa na całym świecie i drastyczne środki podejmowane w celu spo-
wolnienia wywoływanej przez niego choroby uwypukliły niepewność wielu 
naszych systemów i pokazały potrzebę kreatywniejszego myślenia we wszyst-
kich sektorach. W naszym globalnie połączonym, szybko rozwijającym się 
świecie występowanie różnorodnych pandemii lub innych zakłóceń może 
stać się coraz powszechniejsze. To aktualne przypomnienie, że wszyscy po-
trzebujemy odpowiednich kompetencji, takich jak zdolność adaptacji, kre-
atywność, odporność i przywództwo, aby poruszać się po świecie, w któ-
rym zmiana i niepewność są czymś oczywistym.

Kryzys spowodowany przez COVID-19 zmusił wiele firm do ponownego 
przemyślenia swojej działalności i zmian organizacyjnych. Podczas gdy pra-
ca zdalna zyskiwała popularność już przedtem, pandemia i skokowe zmiany 
w użyciu wideokonferencji na całym świecie pokazały, że ten typ pracy po-
zostanie już z nami na zawsze tam, gdzie będzie to możliwe. Jeszcze przed 
obecnym kryzysem nowe technologie wprowadzały zakłócenia w przyję-
ty tryb pracy oraz podważały dotychczasowe umiejętności. W 2017 roku 
McKinsey Global Institute oszacował, że prawie 60% zawodów można bę-
dzie zautomatyzować do 2030 roku. Oznacza to, że aż 375 mln pracowni-
ków na całym świecie musiałoby zmienić zawód lub zdobyć nowe kwalifi-
kacje. W wielu branżach już wtedy odczuwano poważne niedopasowanie 
umiejętności i poszukiwano w szczególności specjalistów, którzy mogliby 
pracować zdalnie. Przykładem może być Transcom6 z siedzibą w Szwecji, 
który ma 55 globalnych centrów kontaktowych, ale wszyscy członkowie ze-
społu pracują we własnych domach7.

Jedną z odpowiedzi na zaistniałą sytuację, zarówno na poziomie krajo-
wym, jak i międzynarodowym, jest przejście na naukę online jako alternaty-
wę dla tradycyjnej edukacji. Tym, którzy posiadają niezbędne umiejętności 

6 Transcom WorldWide AB to szwedzka firma outsourcingowa, która zapewnia ob-
sługę klienta, sprzedaż, wsparcie techniczne i usługi windykacyjne poprzez rozle-
głą sieć centrów kontaktowych i agentów pracujących w domu. Firma działa w Eu-
ropie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce Północnej.

7 McKinsey & Company, The future of work: Reskilling and remote working to recover 
in the ‘next normal’, 2020, http://bityl.pl/sVOkR [dostęp: 20.11.2020].
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i dostęp do sieci, Internet dostarcza bogactwa informacji o tym, jak zmak-
symalizować możliwości uczenia się w czasie zamknięcia szkoły – możliwo-
ści, które mogłyby pozostać niezbadane, gdyby nie ten katalityczny kryzys.

Jednak obecne trudności mogą również pogłębić istniejące nierówno-
ści w naszym społeczeństwie, a w szczególności w edukacji. Szkoły są za-
mknięte na czas nieokreślony, część uczniów nie ma dostępu do Interne-
tu, część z nich korzystała z bezpłatnego wyżywienia w szkołach, niektórzy 
pochodzą z rodzin patologicznych – i to właśnie ci uczniowie będą ponosić 
ciężar tej blokady, podczas gdy dzieci i młodzież z bardziej zamożnych ro-
dzin będą korzystać z szerszych możliwości, jakie stwarza nauczanie zdal-
ne. Są to naprawdę złożone wyzwania, a my, jako nauczyciele akademiccy 
w tym zmieniającym się świecie, mamy nadzieję, że możemy zachęcić na-
szych studentów do wykorzystania tego czasu jako okazji do dalszej nauki 
i profesjonalnego rozwoju. 

Tradycyjne szkolnictwo wyższe jest podstawą, ale w większości przy-
padków nie gwarantuje niezbędnego, wysokospecjalistycznego wyszkole-
nia osoby przychodzącej do pracy. A po pięciu do sześciu latach studiów 
absolwentowi często brakuje praktycznych umiejętności przydatnych 
pracodawcy bezpośrednio po ukończeniu nauki. Ponadto zdarza się, że 
studiowanie demotywuje do kontynuowania nauki. Uniwersytet nie jest 
tylko miejscem zdobywania wiedzy czy prowadzenia badań, jest także 
przestrzenią dzielenia się wiedzą, czyli pomagania studentom w zgłębia-
niu danej dziedziny.

Tymczasem edukacja jest ściśle powiązana z poziomem dochodów. We-
dług danych UNESCO za rok 2019 wzrost średniej długości edukacji do-
rosłej populacji (z 24 lat) o rok w długim okresie prowadzi do wzrostu go-
spodarczego o 4%, a dochodu per capita o 6%8. Raport UNESCO wskazuje, 
że stopa zwrotu za każdy dodatkowy rok studiów wynosi 9,7% – jest to 
bardziej opłacalne niż trzymanie pieniędzy w depozytach. Ciągła zmiana 
technologii, produkcji i warunków rynkowych prowadzi do tego, że w kra-
jach rozwiniętych pracownik w ciągu swojego życia zawodowego średnio 
co najmniej pięć razy zmienia specjalizację. Dziś w edukacji ludzie szukają 
nowych możliwości, dróg i kierunków rozwoju. Według szacunków Insty-
tutu McKinsey w związku z rozwojem technologii do 2030 roku od 75 do 

8 UNESCO Institute for Statistics, Global Education Monitoring Report Team, Meet
ing commitments. Are countries on track to archive SDG 4?, 2019, http://bityl.pl/
s3mbt [dostęp: 20.11.2020].
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375 mln osób, czyli 3–14% całkowitej siły roboczej na świecie, zostanie bez 
pracy lub będzie zmuszonych do zmiany zawodu9.

Co robią dziś szkoły i uniwersytety, aby nadążyć za zmianami i przekazy-
wać aktualną wiedzę, przystającą do dzisiejszego i przyszłego świata? Tym, 
czego dzieci powinny się nauczyć, jest przygotowanie się do zawodów i pra-
cy, których jeszcze nie ma. Musimy ćwiczyć takie umiejętności, jak komuni-
kacja, współpraca, krytyczne myślenie, rozwój osobisty i poczucie własnej 
skuteczności: mogę coś zmienić, jeśli tego chcę. To jest najważniejsza kwe-
stia. Szkoła, w tym szkoła wyższa, testuje dziś nas wszystkich, a system jest 
bardzo mocno nastawiony na selekcję.

Uświadamiamy sobie znaczenie kompetencji w zmieniającym się świecie, 
ich rozwijanie powinno mieć miejsce zarówno w domu, jak i po powrocie do 
zajęć w audytoriach. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje ryzyko przeładowa-
nia informacją w tym okresie nauki zdalnej i dlatego staramy się, aby udo-
stępniane komunikaty były zwięzłe i praktyczne, a ich liczba ograniczona. 
Staramy się również uświadomić sobie i naszym studentom, że okres blo-
kady to okazja do rozwoju zawodowego. Mamy nadzieję, że wszyscy – za-
równo nauczyciele akademiccy, jak i studenci – będziemy otwarci na nowe 
pomysły, aby ulepszyć i uatrakcyjnić studia. 

Nasze szkoły i uniwersytety pracują nad dostosowaniem się do zmie-
niającego się świata, nad którym mają coraz mniejszą kontrolę. Znaczna 
część obecnej sytuacji, będącej skutkiem pandemii, to niezbadane teryto-
rium, którego uczymy się na bieżąco. Ze strategicznego punktu widzenia 
sposób, w jaki planowaliśmy wiele rzeczy wcześniej, może nie być najlep-
szym rozwiązaniem na przyszłość. Musimy poważnie spojrzeć na metody 
myślenia i działania, które przeniosą nas z naszego obecnego świata zmien-
ności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (lub świata VUCA) do 
czegoś innego, co pomoże nam zrozumieć sens i skuteczniej organizować 
przyszłość szkół.

Stoimy w obliczu nowego scenariusza, wymagającego nowych zdolności, 
a możliwości, które obecnie znikły, straciły na wartości. Wobec przyszłości, 
która mimo niepewności jest motywująca, musimy skupić się na nieznisz-
czalnej wartości: talencie ludzi i ich chęci do udoskonalenia się. Dlatego 
środowisko VUCA potrzebuje zdolnych do adaptacji liderów i kompeten-
cji, umożliwiających rodzenie sobie w niestabilnych warunkach rynkowych. 

9 McKinsey & Company, Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of 
automation, 2017, http://bityl.pl/HoPoc [dostęp: 20.11.2020].
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Umiejętność przystosowania jest najlepszą strategią, ponieważ nie ma sen-
su pozostawać niezmienionym w środowisku podlegającym ciągłej ewolu-
cji. Obecna sytuacja stawia nas wszystkich przed wyzwaniami i możliwo-
ściami rozwoju. Nauczyciele akademiccy będą musieli dostosować się do 
realiów i nabyć nowe umiejętności, aby nadążyć za zmianami. Jednocześnie 
doros łym trudniej jest przystosować się do nowych warunków na rynku pra-
cy i innowacji technologicznych, dlatego szczególne znaczenie ma uczenie 
się przez całe życie – zmienia się system edukacji. Tam, gdzie jest niepew-
ność, może wkradać się niepokój i grozić utratą nadziei na postęp lub na-
ukę. Chociaż istnieje wiele uzasadnionych obaw związanych z zaistniałym 
kryzysem i jego konsekwencjami dla edukacji, staramy się również wyko-
rzystać ten czas jako okazję do nauki i własnego rozwoju, o czym świadczy 
niniejsza monografia. 

Olga Wasiuta
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Zagrożenia współczesnego rozwoju 
w warunkach późnej nowoczesności

Wstęp

Projektowanie współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego wyma-
ga szerokiej diagnozy dynamicznie zmieniającego się otoczenia w wymiarze 
militarnym, politycznym, ekonomicznym i społecznym. Z definicji bezpie-
czeństwo dotyczy nie tylko aspektów trwania i przetrwania podmiotu, ale 
także tworzenia warunków do kreatywnego rozwoju. Ten dotyczy zarówno 
wymiaru jednostkowego (personalnego), jak też strukturalnego (organizacje, 
państwa, wspólnota międzynarodowa). Na rozwój społeczny wpływa sze-
reg czynników o charakterze mierzalnym (czynniki ekonomiczne związa-
ne z dochodem i dostępem do dóbr, w tym do żywności i wody) oraz trud-
no mierzalnym (związanym z jakością życia, ogólnie rozumianym postępem 
społecznym, warunkami zamieszkania, dostępem do infrastruktury tech-
nicznej i społecznej). 

Nierównomierność zaspokojenia ludzkich potrzeb i zróżnicowanie wa-
runków zamieszkania od dawna były przyczyną konfliktów społecznych, 
w tym różnego rodzaju konfliktów zbrojnych. Współcześnie, już po zakoń-
czeniu epoki zimnej wojny, liczba sporów na świecie nie maleje. Co praw-
da groźba wojny totalnej jest niska, lecz nie oznacza to w żadnym razie, iż 
nie będziemy mieli do czynienia z nasilaniem się licznych konfliktów o cha-
rakterze lokalnym. Wynika to chociażby z rosnącej presji demograficznej 
w krajach słabo rozwiniętych przy kurczących się zasobach naturalnych 
(zwłaszcza niedobór wody, pogarszające się warunki produkcji i upraw w rol-
nictwie, co skutkuje niedożywieniem i głodem setek milionów ludzi w skali 
świata). Ubocznym efektem pozostają niekontrolowane migracje i uchodź-
stwo na nienotowaną dotychczas skalę. Procesy globalizacji jedne problemy 
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rozwiązały (ograniczono skrajne ubóstwo w skali świata), ale inne wywo-
łały (postępujące nierówności, niepewność jutra, ryzyka ekonomiczne, so-
cjalne, klimatyczne, zburzenie dotychczasowych systemów kulturowych 
i normatywnych). 

Obecne przesilenie cywilizacyjne określane mianem późnej nowocze-
sności, a niekiedy postnowoczesności, powoduje, iż społeczności ludzkie po-
szukiwać muszą nowych dróg rozwoju, które w pełniejszy sposób niż pro-
jekt modernizacji oparty na postępie naukowo-technicznym przyczynią się 
do realizacji ludzkich potrzeb zarówno w wymiarze materialnym jak i du-
chowym1. Diagnozowanie współczesnych zagrożeń dla rozwoju społecz-
nego wymaga szerokiego ujęcia. Warunkiem koniecznym przy tworzeniu 
systemów bezpieczeństwa jest wyjście poza kanon diagnozy i analizy kon-
centrujący się tylko na podmiocie, jakim jest państwo, i ograniczający się do 
wymiaru politycznego oraz militarnego. Wymiary społeczny i ekonomicz-
ny nabierają ostatnio kluczowego znaczenia, dlatego ważne jest prowadze-
nie badań nad istotą, przyczynami i przesłankami konfliktów społecznych 
w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego. W rozdziale podejmuję roz-
ważania na ten temat, stawiając hipotezę, iż zrewidowania wymaga domi-
nujący nurt neoliberalizmu i ekonomizacji wszystkich wymiarów życia spo-
łecznego, co skutkuje zredukowaniem człowieka do roli konsumenta, a nie 
świadomego obywatela i uczestnika procesów społecznych. Jednowymia-
rowość człowieka, tak silnie krytykowana przez Ericha Fromma, powoduje 
liczne konflikty społeczne. Rozdział ma charakter przeglądowy w oparciu 
o dostępne źródła. W tekście zastosowałem głównie metodę dedukcyjną, 
studia literaturowe, wnioskowanie. 

Epoka przemysłowa – niedokończony projekt modernizacji, 
zawiedzione nadzieje?

Od rewolucji przemysłowej w ludziach zapanowała nadzieja na nieograniczo-
ny progres społeczny, dobrobyt materialny, wolność osobistą. W istocie era 
przemysłowa to niespotykany rozwój oparty na postępie technicznym i opa-
nowaniu przyrody, które sprawiły, iż szerokie warstwy społeczeństwa uzy-
skały dostęp do dóbr dotąd nieosiągalnych dla znakomitej części ludzkości. 

1 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1(200), 
s. 437–441.
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Wraz z rozkwitem przemysłu, prowadzącego do zastąpienia energii zwie-
rzęcej i ludzkiej energią mechaniczną oraz jądrową, do zastąpienia ludzkie-
go umysłu przez komputer, rosło w ludziach poczucie, że znaleźli się oni 
na drodze do nieustannie rosnącej produkcji, a co za tym idzie konsumpcji. 
Technika czyni ludzkość wszechmocną, a nauka – wszechwiedzącą; człowiek 
oderwał się od natury, wyzwolił z uzależnienia od sił przyrody, zapominając 
o tym, że jest jej częścią. Cywilizacja przemysłowa, która była produktem 
myśli liberalnej, przyniosła ludziom wolność wyboru i decydowania o sobie, 
przyniosła także szereg zagrożeń2. W ocenie Fromma, jednego z najwybit-
niejszych intelektualistów XX wieku, epoka przemysłowa nie spełniła wiel-
kiej nadziei, pokładanej w niej przez ludzkość, ze względu na zachwianie 
równowagi między celami o charakterze ekonomicznym a celami służący-
mi osiągnięciu szczęścia w duchu humanizmu i ogólnej równowagi społecz-
nej. Zredukowanie człowieka do roli homo oeconomicus (człowieka ekono-
micznego) wygenerowało permanentny konflikt społeczny podsycany przez 
głównych aktorów światowej gospodarki; kontrola społeczna nad nim jest 
minimalna, o ile w ogóle istnieje. Pojawia się zatem fundamentalne pytanie, 
czy rzeczywiście człowiek stał się bardziej wolny, czy może padł ofiarą pa-
zerności i skąpstwa. Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, iż3:

 – nieograniczone zaspokojenie wszelkich pragnień nie stanowi drogi 
do szczęścia czy chociażby maksymalizacji przyjemności,

 – ze snu o byciu niezależnym panem własnego życia budzimy się ze 
świadomością, że wszyscy staliśmy się kółkami w biurokratycznej 
maszynie, wraz z naszymi myślami, uczuciami, gustami, podda-
nymi manipulacji przez rząd i przemysł za pomocą środków ma-
sowej komunikacji,

 – postęp ekonomiczny ogranicza się do państw bogatych, a przepaść 
między nimi a narodami biednymi się powiększa,

 – postęp techniczny przyniósł ze sobą zagrożenia ekologiczne oraz 
niebezpieczeństwo wybuchu wojny jądrowej, które razem, lub 
każde z osobna, mogą doprowadzić do końca wszelkiej cywiliza-
cji i najprawdopodobniej całego życia.

Fromm w swoim znanym dziele obok krytyki rozwiązań charaktery-
stycznych dla epoki przemysłowej postuluje dokonanie radykalnej zmiany 

2 E. Fromm, Mieć czy być, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2017, 
s. 11–12. 

3 Ibidem, s. 13.
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społecznej – zwrotu od mieć do być. Postulat ten nie stracił nic ze swej ak-
tualności, zwłaszcza w kontekście przesilenia cywilizacyjnego związanego 
ze zmianami klimatycznymi czy „społeczeństwem katastrof” Ulricha Becka. 
Fromm proponuje wdrożenie następujących idei i postaw do praktyki ży-
cia społecznego4:

 – produkcja musi służyć zaspokajaniu prawdziwych potrzeb ludzi, 
nie zaś wymagań ekonomicznego systemu,

 – należy ustanowić nowy typ związków między ludźmi a przyrodą – 
związek współpracy, a nie eksploatacji,

 – wzajemny antagonizm należy zastąpić solidarnością,
 – celem wszystkich porozumień społecznych winna być ludzka 

szczęś liwość, a nie nieszczęśliwość,
 – należy promować nie maksymalną, lecz zdrową konsumpcję, tyl-

ko ona sprzyja szczęśliwości,
 – jednostka powinna być aktywnym, nie pasywnym uczestnikiem 

życia społecznego. 

„Społeczeństwo ryzyka” – oznaka przesilenia cywilizacyjnego

Wspomniany już Beck znany jest z koncepcji społeczeństwa ryzyka, któ-
ra sprowadza się do analizy procesów społecznych, w tym gospodarczych, 
z perspektywy generowania niepewności, nieprzewidywalności, tworzenia 
społeczeństwa katastrof. W miarę postępu technicznego pojawiają się pro-
blemy w postaci kosztów zewnętrznych przechowywania i utylizacji odpa-
dów, zanieczyszczeń, powstaje kwestia nadmiernej koncentracji kapitału 
i władzy, a w związku z tym występują napięcia społeczne i polityczne. Jak 
zauważa Beck, w obecnej fazie rozwoju uwidacznia się paradoks neoliberal-
nego pojmowania państwa. Z jednej strony tzw. rynki finansowe oczekują 
państwa minimalnego, podporządkowanego regułom konkurencji i otwarte-
go na oczekiwania transnarodowego kapitału. Z drugiej zaś efektywnej dere-
gulacji i prywatyzacji sektorów zdominowanych tradycyjnie przez własność 
publiczną nie można wymagać od państwa słabego instytucjonalnie, nie-
zdolnego do sprawnego działania. Państwa silnego oczekuje się zwłaszcza 
w aspekcie kontroli granic i przepływu osób. Narastająca globalizacja kapi-
tału nie wyklucza uszczelniania granic i ograniczania przepływu ludności. 

4 Ibidem, s. 217.



23

Zagrożenia współczesnego rozwoju w warunkach późnej nowoczesności

Zrezygnowanie z władzy politycznej i autonomii rządów nie jest zatem re-
alne, niekiedy można jedynie oczekiwać ich osłabienia kosztem władzy eko-
nomicznej. Od państwa oczekuje się sankcjonowania niedemokratycznych 
reguł gry – nieograniczonej wolności dla przepływów kapitałowych i skru-
pulatnej kontroli nad ruchami ludności zarówno z pobudek ekonomicznych 
(migracje z peryferii do centrów), politycznych, jak i dotyczących bezpie-
czeństwa (terroryzm). Jak pisze Beck, „aby więc osiąg nąć cel neoliberalnej 
rekonstrukcji świata, należy władzę państw zarazem minimalizować i mak-
symalizować”5.

Można zauważyć związek między globalizacją a indywidualizacją nie-
równości społecznych. W wyniku finansowych kryzysów oraz ich następstw 
społeczno-politycznych postępuje wykluczenie jednostek i społeczności. 
Liberalizacja rynków zaostrza konkurencję nie tylko w wymiarze trans-
narodowym, ale także w ujęciu personalnym – między osobami wykonu-
jącymi ten sam zawód a będącymi przedstawicielami innych narodowo-
ści. Granice narodowe są istotne dla osoby posiadającej określoną profesję 
(urząd), redukują konkurencję i uzależniają ją od spełniania wewnątrzpań-
stwowych kryteriów kwalifikacji. Kiedy słabną i stopniowo zanikają grani-
ce, wzrasta konkurencja i presja rynkowa na rynkach pracy osób tej samej 
profesji, lecz innej narodowości. Zdaniem Becka powstający „wzorzec nie-
równości” można scharakteryzować w następujący sposób6:

 – nierówności określane są sektorowo, co znaczy, że bardziej doty-
czą jednych sektorów produkcji i usług niż innych; 

 – w sektorach przegrywających (konkurencję) nierówności dotyka-
ją w równym stopniu pracę i kapitał. Sytuacja tych, którzy tracą 
na globalizacji, nie odpowiada klasycznej dychotomii między pra-
cą a kapitałem, a układa się w poprzek dotychczasowej struktury 
społecznej, zgodnie z terytorialnym układem immobilności i glo-
balnego nacisku konkurencyjnego;

 – do grup tracących na globalizacji zaliczyć trzeba część elit poli-
tycznych i biurokratycznych, które uznają, iż podstawa ich ist-
nienia zostaje zakwestionowana przez ponadnarodowe organiza-
cje (Unia Europejska, WTO, MFW, ONZ i in.) oraz przez presje 
ze strony transnarodowych koncernów i instytucji finansowych.

5 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki świa
towej, przeł. J. Łoziński, Scholar, Warszawa 2005, s. 128–131.

6 Ibidem, s. 140.
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Przeciwnicy postępującej globalizacji i neoliberalizacji sięgają po róż-
ne formy sprzeciwu. Znajduje on wyraz w nasilaniu się nacjonalizmów, 
kseno fobii i  fundamentalizmu religijnego, w powstawaniu grup antyka-
pitalistów, ekoterrorystów, zwolenników narodowej demokracji i silnego 
państwa. W istocie Beck twierdzi, iż wytworzone przez globalizację społe-
czeństwo ryzyka światowego jest społeczeństwem rewolucyjnym w zarod-
ku7. Ekonomiczny determinizm bezpieczeństwa sprawia, że ekonomia prze-
nika treść, mechanizmy, struktury czy potrzeby i interesy bezpieczeństwa 
każdego podmiotu, stanowiąc jego podstawę i zarazem źródło uwarunko-
wań8. Ekonomizacja bezpieczeństwa wynika z kilku czynników, takich jak: 
postęp naukowo-techniczny, zmiany postrzegania i znaczenia przestrze-
ni dla państw (ewolucja od geopolityki w stronę geoekonomii), wzrost ry-
walizacji między państwami o zasoby i kapitały. Ponadto w wyniku globa-
lizacji rosną współzależności między państwami wynikające z przepływów 
towarów, kapitałów, ludzi i idei. Wzrasta poziom zadłużenia międzynarodo-
wego (zjawisko zależności finansowej i politycznej), pojawiają się nowi ak-
torzy stosunków międzynarodowych – korporacje transnarodowe, na sze-
roką skalę występują strefy głodu, niekontrolowanych migracji, lokalnych 
konfliktów zbrojnych o zasoby wody i zasoby przyrodnicze9. Z tego powo-
du, jak zauważa Stanisław Jarmoszko, 

konstruowane systemy wczesnego ostrzegania i zapewnienia bezpieczeństwa 
nigdy nie obejmują wszystkich grup społecznych, a tym bardziej członków 
danej populacji. Nie sposób instytucjonalnie zagwarantować bezpieczeń-
stwa wszystkim ludziom […]. W czasach współczesnych – bardziej chyba 
niż kiedykolwiek – bycie biednym wiąże się ze szczególną podatnością na 
potęgujące się niebezpieczeństwa10.

7 Ibidem, s. 141.
8 E. Haliżak, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 

[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bo-
brow, E. Haliżak, R. Zięba, przeł. A. Wawrowaska-Sulowska et al., Scholar, War-
szawa 1997, s. 77.

9 K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne – przedmiot badań i praktyka, [w:] 
Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy, red. M. Gęb-
ska, M. Kubiak, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016, s. 14–15.

10 S. Jarmoszko, O kreacji bezpieczeństwa z zastosowaniem instrumentów ekonomo
sfery bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, red. S. Jaczyński, 
M. Kubiak, UPH w Siedlcach, Siedlce–Warszawa 2019, s. 228.
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Przyrodnicze granice rozwoju społecznego i wyzwania  
dla systemów bezpieczeństwa

Epoka przemysłowa naznaczyła kierunek rozwoju, który – wydawało się – 
skutecznie opanował siły przyrody. Naturę i zwierzęta w cywilizacji zachod-
niej przyzwyczailiśmy się traktować przedmiotowo, więc trudno jest nam je 
wiązać z wolnością, jeśli nie miałaby to być wolność człowieka, której przy-
roda i zwierzęta mogłyby się jakoś przysłużyć11. Jednak współcześnie więk-
szość badaczy nauk społecznych zwraca uwagę na konieczność radykalnej 
zmiany w podejściu do wykorzystania zasobów natury. Powszechnie znana 
jest rywalizacja o zasoby surowcowo-energetyczne, w tym przede wszystkim 
o złoża ropy naftowej. Prawdopodobnie nadal Bliski Wschód i Afryka Pół-
nocna pozostaną z tego powodu punktami zapalnymi. Z perspektywy prze-
trwania cywilizacji i ludzkości ważniejszym zasobem jest woda pitna, która 
zwłaszcza ostatnio, ze względu na eksplozję demograficzną w krajach słabo 
rozwiniętych, stała się przyczyną wielu konfliktów. Szacuje się, że światowe 
rezerwy wody pitnej, pochodzące z wód gruntowych, jezior, rzek oraz opa-
dów, są stałe i wynoszą 12,5 tys. km3. Obecnie ludzie wykorzystują je w jednej 
trzeciej. Problem nie tkwi zatem w ilości, ale w dostępności zasobów wody. 
Rolnictwo zużywa 70% wody (systemy nawadniania), przemysł 19%, nato-
miast gospodarstwa domowe wykorzystują 9%. Pozostałe 2% jest magazy-
nowane w zbiornikach retencyjnych12. Głównym problemem i wyzwaniem 
pozostaje niedopasowanie lokalizacji zasobów wody pitnej do zapotrzebo-
wania. Obszarami o silnym deficycie rezerw wody są: Bliski Wschód, Afry-
ka Północna, część Afryki Zachodniej (pas Sahelu), znaczne tereny w Afryce 
Wschodniej oraz północne Chiny. Udział Chin w światowym zasobie de-
mograficznym wynosi ok. 20%, zaś w zasobach wodnych tylko 6%. Podob-
ne dysproporcje występują w przypadku Indii, odpowiednio 17% i 3%. Bez-
pieczeństwo wodne ma miejsce wtedy, gdy odległość zbiornika od miejsca 
zamieszkania nie przekracza jednego kilometra. Obecnie ok. 13% ludności 
świata – 900 mln – jest pozbawionych takiego dostępu. Dalsze 40% – ponad 
2,6 mld ludzi – nie korzysta z ulepszonych urządzeń sanitarnych. Deficyt 
wody bądź korzystanie z brudnej wody stanowi przyczynę śmierci ok. 4 mln 

11 E. Posłuszna, J. Posłuszny, Człowiek wilkiem. O przemocy w obronie coraz szerzej 
pojmowanej wolności, [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, red. M. Ku-
biak, M. Lipińska-Rzeszutek, UPH w Siedlcach, Warszawa–Siedlce 2017, s. 80.

12 R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013, s. 108.
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ludzi rocznie na świecie. Szczególnie drastycznie sytuacja wygląda w zakre-
sie śmiertelności noworodków i małych dzieci w państwach afrykańskich. 
Woda jest zatem zasobem o charakterze strategicznym, a rywalizacja o do-
stęp do niej miała miejsce przez całe dzieje ludzkości13. W dającej się prze-
widzieć perspektywie walka ta przybierze na sile, konflikty zbrojne o wodę 
będą miały prawdopodobnie bardzo dramatyczny przebieg, ponieważ cho-
dzi o życie całych narodów i istnienie państw. Kilka krajów jest bardzo uza-
leżnionych od zasilania głównych rzek ze źródeł leżących poza ich granica-
mi. Poniżej przykłady ilustrujące tę sytuację14:

 – wody Nilu w Egipcie pochodzą głównie z Nilu Błękitnego płyną-
cego z Wyżyny Etiopskiej, w mniejszym stopniu z głównego biegu 
rzeki, mającego źródła w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich;

 – Niger rozpoczyna bieg na wyżynie Futa Dżalon w Gwinei; rzeka sta-
nowi podstawowe źródło wody dla kilku krajów Afryki Zachodniej;

 – gospodarka Pakistanu i zachodnich Indii opiera się na zasobach 
wód Indusu, którego źródła znajdują się w Tybecie;

 – Eufrat i Tygrys, które warunkują istnienie Iraku i Syrii, płyną z Turcji;
 – Jordan, który zaczyna bieg w Libanie, przesądza o egzystencji Izraela.

Narastające problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego mogą 
być przyczyną wojen o kontrolę nad źródłami rzek. Konflikty te będą mia-
ły prawdopodobnie charakter zapobiegawczy i uprzedzający, ich przebieg 
może być długotrwały, związany z okupacją kluczowych terenów.

Rywalizacja o zasoby wody jest potęgowana przez zmiany klimatyczne. 
Co prawda chociaż w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja nad przy-
czynami ocieplania klimatu, a część komentatorów wątpi w  ich jedno-
znaczność, to większość badaczy zwraca jednak uwagę, że rozrost popula-
cji Ziemi oraz rozwój przemysłu i rolnictwa mogą mieć istotne znaczenie 
dla zmian w ekosystemie, w tym procesów ocieplenia klimatu. Specjaliści 
wskazują zwłaszcza na rolę emisji gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla 
i metan). Szacuje się, iż obecny poziom koncentracji dwutlenku węgla jest 
najwyższy od 420 tys. lat. Około 80% jego emisji pochodzi ze spalania pa-
liw kopalnych, pozostałe 20% jest efektem wycinki lasów oraz produkcji 
rolnictwa (zwłaszcza zwiększenie pogłowia bydła w związku ze wzmożo-
nym popytem na mięso)15. 

13 Ibidem, s. 109.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 199–200.
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Z powodu przyrostu liczby ludności, rozszerzenia się obszarów zurbani-
zowanych, zwiększania zakresu upraw oraz generalnie rozrostu działalno-
ści gospodarczej dochodzi do wzrostu temperatury przy powierzchni Zie-
mi. Skutkiem jest topnienie lądolodu i zalewanie terenów nadbrzeżnych 
powodujące zmniejszanie się terenów możliwych do wykorzystania przez 
człowieka – zachodzi swoista kwadratura koła. Już dzisiaj około 5% ludno-
ści świata zamieszkuje tereny zalewowe – narażone na katastrofalne powo-
dzie i tsunami. Najsilniej zjawisko to występuje przy ujściach wielkich rzek 
(Indie) czy w Bangladeszu (ekstremalny przypadek: kraj o powierzchni jed-
nej drugiej Polski, zamieszkały przez czterokrotnie większą liczbę ludności, 
z której połowa narażona jest na powodzie i huragany). 

Zmiany klimatyczne wywierają już istotny wpływ na produkcję rolnic-
twa i jej strukturę. Na skutek podnoszenia się temperatury pojawią się moż-
liwości upraw na terenach dotychczas zbyt zimnych (północna Rosja, Kana-
da), jednocześnie następuje pustynnienie wszędzie tam, gdzie temperatury 
są zbyt wysokie do upraw (Afryka – zagrożona pustynnieniem, które obej-
mie ok. 30% powierzchni kontynentu, Azja Południowa, Bangladesz i In-
die – obszary gęsto zaludnione). Ze względu na wzrost temperatury mogą 
zanikać uprawy pszenicy i ryżu, w ich miejsce pojawi się proso – bardziej 
odporne na wysokie temperatury, ale jednocześnie mniej wydajne. Jeżeli na-
dal będzie rosła populacja Ziemi, to skutkować to może stałym niedożywie-
niem i klęskami głodu. Ocieplenie klimatu poprawi warunki upraw w kra-
jach o klimacie umiarkowanym i chłodnym, a spowoduje potężne problemy 
w krajach już uznanych za ubogie i przeludnione. 

Prawdopodobnym skutkiem wymienionych procesów będzie wzmożo-
na presja migracyjna (zob. tab. 1), ale także lokalne konflikty o dostęp do za-
sobów ziemi, wody i żywności. Nastąpi dalsza polaryzacja w rozwoju (a być 
może obniżenie przeciętnego poziomu życia ludzi) na całym świecie. Już 
dzisiaj obserwuje się zwiększoną liczbę państw wykazujących różnego ro-
dzaju dysfunkcjonalność. Z państwem dysfunkcjonalnym mamy do czynie-
nia, gdy rząd traci realną kontrolę nad terytorium lub też nie posiada już 
monopolu na prawomocne użycie siły. Innym przejawem upadku państwa 
są m.in.: erozja systemu legitymizacji, niezdolność do zarządzania służba-
mi publicznymi oraz utrata monopolu na reprezentowanie państwa w śro-
dowisku międzynarodowym16. 

16 P. Maśloch, Współczesne problemy zarządzania państwami dysfunkcyjnymi a wy
zwania XXI wieku, [w:] Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, 
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Tabela 1. Skumulowana liczba migrantów (znak ujemny oznacza emigrację) w mln
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–2

03
0

Kraje zamożne -0,03 5,5 16,4 31,7 56,6 85,6 108,3 131,0

Kraje ubogie, w tym:

Afryka
Azja
Ameryka Łacińska

0,03

-1,3
1,9

-0,7

-5,5

-3,1
1,7

-3,6

-16,4

-6,6
-2,1

-7,8

-31,7

-9,2
-6,6

-15,6

-56,6

-12,3
-20,0
-23,3

-85,6

-16,5
-33,1

-34,4

-108,3

-20,3
-45,2

- 40,6

-131,0

-24,2
-57,4
-46,5

Źródło: R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013, s. 205.

Ludność z obszarów dotkniętych pustynnieniem, brakiem dostępu do 
wody, klęskami głodu nieuchronnie przemieszczać się będzie w stronę miast, 
przyczyniając się tym samym do żywiołowej urbanizacji, co ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Ludność miejska w procentach

Obszar Lata

1950 1990 2000 2007 2050

Świat 14 29 47 50 70

Kraje zamożne 30 53 73 75 86

Kraje ubogie, w tym:

Brazylia
Chiny
Indie
Nigeria

9

•
•
•
•

18

36
13
17
10

40

81
36
29
43

44

85
42
34
42

67

94
73
55
75

Źródło: R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013, s. 216; A. Gwiazda, 
Coraz mniej kontrolowany rozrost wielkich miast, 26.10.2018, http://bityl.pl/72FwL 
[dostęp: 9.11.2020].

Wraz ze wzrostem ludności miejskiej zwiększa się liczba miast powyżej 
10 mln mieszkańców (zob. tab. 3), powstają tzw. megamiasta, co powoduje, 

t. 1, Bezpieczeństwo ekonomicznopolityczne, red. M. Gębska, Akademia Sztuki Wo-
jennej, Warszawa 2018, s. 120.
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że w krajach słabo rozwiniętych rozrastają się slumsy. W najgorszej sytuacji 
znajduje się Afryka Subsaharyjska (trzy czwarte mieszkańców miast żyje 
w slumsach). Stałym problemem tego typu dzielnic jest wysokie bezrobo-
cie, niedożywienie i przestępczość, brak dostępu do podstawowych usług 
komunalnych, edukacji i ochrony zdrowia.

Tabela 3. Liczba miast o liczbie mieszkańców powyżej 10 mln

Obszar Lata

1950 1970 2000 2030 2050

Świat 1 3 19 34 59

Kraje zamożne 1 2 4 5 5

Kraje ubogie 0 1 15 29 54

Źródło: R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013, s. 217;  
A. Gwiazda, Coraz mniej kontrolowany rozrost wielkich miast, 26.10.2018,  
http://bityl.pl/72FwL [dostęp: 9.11.2020].

Podsumowanie

Problematyka zagrożeń współczesnego rozwoju świata wymaga szerokiego 
badania zjawisk społecznych w ramach subdyscypliny studia nad pokojem 
i rozwojem. Należy do tego celu wykorzystać wiedzę z zakresu: socjologii, 
prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii i na bazie syntezy tworzyć 
przesłanki do projektowania systemów bezpieczeństwa narodowego. Palą-
cym problemem współczesności jest zjawisko kurczących się zasobów na-
turalnych oraz ograniczeń w dostępie do podstawowych (niezbędnych do 
życia) rezerw wody pitnej. 

Obserwowane zjawisko stopniowego ocieplania klimatu problemy te do-
datkowo potęguje. Skutkiem mogą być nasilające się niekontrolowane mi-
gracje, wzrastająca liczba lokalnych konfliktów społecznych, w tym konflik-
tów zbrojnych. Przyjęty, obowiązujący od kilkudziesięciu lat paradygmat 
neo liberalnego rozwoju potęguje rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne 
oraz wywołuje szereg negatywnych zjawisk, opisanych w koncepcji „społe-
czeństwa ryzyka”. Koniecznością staje się zwrot w stronę humanizmu, roz-
woju zrównoważonego i współodpowiedzialności podmiotów (państwo-
wych i poza państwowych) za racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie 
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zasobami przyrody. Jest to warunek niezbędny do obniżenia napięcia i ła-
godzenia konfliktów w wymiarze międzynarodowym, społecznym i jed-
nostkowym.
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Streszczenie: Współczesny rozwój społeczny jest zdeterminowany wielo-
ma czynnikami o charakterze ekonomicznym, przyrodniczym, politycz-
nym i kulturowym. Szczególnego znaczenia nabiera ostatnio problem 
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wyczerpalności zasobów naturalnych (w tym wody pitnej), katastrof natu-
ralnych i nierówności ekonomicznych. W tym kontekście powstają istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego zagrożenia (niekontrolowa-
ne migracje, handel ludźmi, konflikty społeczne, lokalne konflikty zbrojne). 
Kształcenie kadr na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego stawia 
zatem wyzwania związane z koniecznością diagnozy oraz prognozy zagro-
żeń. W rozdziale zawarty został postulat szerokiego ujmowania omawianej 
problematyki, zwłaszcza że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich sfer życia 
człowieka, a nauki o bezpieczeństwie powinny dostarczać użytecznej wie-
dzy, w jaki sposób tworzyć skuteczne systemy ochrony: trwania, przetrwa-
nia i rozwoju dla wszystkich podmiotów bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: rozwój społeczny, zagrożenia rozwoju, bezpieczeństwo

The Threats to the Contemporary Social Development, the Need  
of a Broad View

Summary: The contemporary social development is determined by a number 
of factors of an economic, environmental, political and cultural character. Re-
cently, the problem of depletion of natural resources (including drinking wa-
ter), natural disasters and economic inequalities has come into prominence. 
In this context, the threats significant from the point of view of national se-
curity are arising (uncontrolled migrations, human trafficking, social conflicts, 
local armed conflicts). Educating staff for the needs of national security sys-
tem sets a challenge connected with the necessity of a diagnosis as well as the 
forecast of threats. The chapter includes the demand for a wide coverage of 
the issues discussed, especially because of the fact that it concerns all of the 
spheres of a human life. Moreover, science on security should provide useful 
knowledge on how to create the effective security systems: duration, survival 
and development for all the security subjects.

Keywords: social development, development threats, security
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Istota współczesnego pojmowania 
bezpieczeństwa w świecie VUCA

Wstęp

Bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od rozwoju stosunków społecz-
nych. Budowane jest ono w kontekście uwarunkowań, takich jak: determi-
nanty kulturowo-cywilizacyjne, postęp naukowo-techniczny, a także cechy 
stosunków międzynarodowych. Jego pojmowanie oraz konceptualizacja 
kształtują się w zależności od procesów, które zachodzą w środowisku we-
wnętrznym państwa i międzynarodowym, jak również od postrzeganych 
zagrożeń, wyzwań, szans bądź też ryzyka.

Istota współczesnego rozumienia bezpieczeństwa coraz bardziej bazu-
je na poszerzanym uwzględnianiu złożoności, a także wielowymiarowości 
dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości. Powstaje konieczność rede-
finiowania pojęcia bezpieczeństwa. Spowodowane jest to zarówno ciągłą 
dynamiką stosunków międzynarodowych, jak i postępem naukowo-tech-
nicznym oraz społecznym. 

Przyjęty w pracy cel to: przedstawienie istoty współczesnego pojmowania 
bezpieczeństwa w świecie VUCA. Zdeterminował on wybór następujących 
metod badawczych: analizę literatury z zakresu bezpieczeństwa, analizę 
współczesnego pojmowania bezpieczeństwa oraz wnioskowanie dedukcyjne.

Istota i znaczenie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo posiada wiele definicji. Jest to termin interdyscyplinarny. 
Wiele różnych dziedzin nauki zajmuje się badaniem jego aspektów, m.in. hi-
storia, socjologia, psychologia, politologia, nauki prawne. Najczęściej jest de-
finiowane jako stan, czyli osiągnięte poczucie bezpieczeństwa określonego 
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podmiotu, oraz jako proces, czyli zapewnianie poczucia bezpieczeństwa 
podmiotu. Podejście drugie cechuje się praktycznością, a tym samym od-
zwierciedla naturalny i dynamiczny charakter bezpieczeństwa.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa wykracza daleko poza sferę mi-
litarną oraz zakłada jego szerokie rozumienie. Bezpieczeństwo jest rozpatry-
wane w dwóch wymiarach: podmiotowym i przedmiotowym. W wymiarze 
podmiotowym wyróżnia się w obszarze regionalnym bądź globalnym bez-
pieczeństwo narodowe oraz międzynarodowe. Oznacza ono pewność istnie-
nia oraz przetrwania określonego podmiotu. Wymiar przedmiotowy odnosi 
się do tworzenia warunków do zachowania własnej aktywności i tożsamości, 
a także autonomii w środowisku międzynarodowym. Ponadto dotyczy pew-
ności stanu posiadania państwa oraz swobód rozwojowych. Pierwotnym zna-
czeniem bezpieczeństwa było powszechnie uznane określenie jako stan: pew-
ności, spokoju, wolności, braku realnych zagrożeń, strachu bądź też ataku. 
Według szwajcarskiego politologa Daniela Freia na podstawie analizy aspek-
tów zagrożenia stan bezpieczeństwa może przybrać następujące postacie1: 

 – stan braku bezpieczeństwa, gdy w rzeczywistości pojawia się duże 
zagrożenie, a jego postrzeganie jest prawidłowe,

 – stan fałszywego bezpieczeństwa, gdy zagrożenie jest poważne, zaś 
jego postrzeganie jest niewielkie,

 – stan obsesji, gdy zagrożenie jest nieznaczne, a jego postrzeganie duże, 
 – stan bezpieczeństwa, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, 

a postrzeganie sytuacji jest prawidłowe. 
Poniżej zdefiniowano bezpieczeństwo, występujące w dostępnej literatu-

rze przedmiotu. Zdaniem Roy’a E. Jonesa „bezpieczeństwo jest w tym aspekcie 
swobodą działania, której nie towarzyszy poczucie zagrożenia, a więc i stanem 
umysłu, który determinowany jest przez określoną formę porządku międzyna-
rodowego”2. Natomiast według Charlesa Manninga „bezpieczeństwo jest prze-
ciwieństwem niebezpieczeństwa”3. Daniel Lerner twierdzi, iż bezpieczeństwo 
w najbardziej dosłownym znaczeniu „jest właściwie identyczne z pewnością (sa
fety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”4. 

1 Za: W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2012, s. 144.

2 Cyt. za: J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Inst. Studiów Polit. 
PAN, Warszawa 1996, s. 16. 

3 Cyt. za: ibidem. 
4 Cyt. za: R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struk

tury, funkcjonowanie, Scholar, Warszawa 1999, s. 27.
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Natomiast w innych opracowaniach pojęcie bezpieczeństwa określono jako 
niezależność, tożsamość, zdolność przetrwania czy też możliwość rozwoju5.

Jerzy Stańczyk oddał charakter bezpieczeństwa w następujący sposób: 
„istotą opartego na gwarancjach nienaruszalnego przetrwania i swobodach 
rozwojowych bezpieczeństwa jest pewność”6. Pewność jest warunkiem dla 
obydwu wymienionych stanów. Może być ona obiektywna bądź też subiek-
tywna. W ujęciu syntetycznym bezpieczeństwo określa się jako obiektyw-
ną pewność gwarancji swobód rozwojowych, a także nienaruszalnego prze-
trwania.

Bezpieczeństwo przejawia się w wielu dziedzinach aktywności podmio-
tu. W istocie jego struktura utożsamiana jest ze strukturą funkcjonowania 
podmiotu. W ramach bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowe-
go wyodrębniono następujące dziedziny bezpieczeństwa, m.in.: bezpieczeń-
stwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo informacyjne, 
bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo ekologiczne czy bezpieczeństwo 
militarne. W zależności od umiejscowienia i pochodzenia (od wewnątrz lub 
z zewnątrz podmiotu) szans, ryzyka, zagrożeń wyróżnia się bezpieczeństwo 
wewnętrzne oraz zewnętrzne7. Pierwsze z nich można wyjaśnić w następu-
jący sposób: „przez działania państwa na rzecz bezpieczeństwa wewnętrzne-
go należy rozumieć działania podejmowane prze właściwe organy decyzyjne, 
służące zapewnieniu (za pomocą odpowiednich środków) bezpieczeństwa 
publicznego, a więc osiągnięciu zamierzonego celu, którym jest utrzyma-
nie spokoju i normalności zachowań w społeczeństwie”8.

Zdaniem Barry’ego Buzana i Richarda Little’a budowanie bezpieczeń-
stwa składa się z trzech etapów9: 

 – konkretyzacji kluczowych zagrożeń, 
 – działań na rzecz neutralizacji zagrożeń,
 – reakcji ze strony pozostałych podmiotów. 

5 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 62. 
6 J. Stańczyk, Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany 

między narodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych XX w.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 261. 

7 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s.19.

8 P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 16–17.

9 B. Buzan, R. Little, Systemy międzynarodowe w historii świata, przeł. E. Brzozow-
ska, PWN, Warszawa 2011, s. 103.
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Czynności podporządkowane temu procesowi wiążą się z wymuszaniem na 
innych podmiotach odstąpienia od zwykle przestrzeganych zasad10.

Współczesna ocena bezpieczeństwa składa się z trzech głównych obsza-
rów zagadnień. Są to11:

 – wyzwania i zagrożenia,
 – podmiotowa struktura bezpieczeństwa,
 – przedmiotowa struktura bezpieczeństwa.

Nawiązując do bezpieczeństwa, należy wyszczególnić zarówno strategię 
bezpieczeństwa, jak i jej cele. Strategia bezpieczeństwa służy urzeczywistnie-
niu bezpieczeństwa. Polega ona na zdefiniowaniu interesów, ocenie warun-
ków bezpieczeństwa, a także sformułowaniu koncepcji strategicznej i usta-
nowieniu systemu bezpieczeństwa. Prześledzenie ewolucji bezpieczeństwa 
na przestrzeni dziejów jest pomocne w zrozumieniu przyszłego rozwoju. 

Głównym celem stosowania operacyjnych zasad strategii jest zapewnie-
nie uzyskania, utrzymania i wykorzystania przewagi. Przewaga jest rozu-
miana szeroko i wielowymiarowo. Jest rozpatrywana nie tylko w wymiarze 
ilościowym i jakościowym. W takim rozumieniu przewagę można sformu-
łować jako prawo walki, które mówi, iż zwycięża strategicznie silniejszy.

Świat zmienności, niepewności, złożoności  
i niejednoznaczności, czyli VUCA

Współcześnie otoczenie przedsiębiorstwa wymaga od menedżerów kompe-
tencji w obszarze zarządzania zmianą. Każda z cech nowej rzeczywistości 
jest wyzwaniem oraz wymaga przemyślanego podejścia. Taki stan oddaje 
sytuacja, która powstała po zakończeniu zimnej wojny. Amerykańscy strate-
dzy wojskowi z U.S. Army War College wprowadzili wtedy akronim VUCA 
(szczegółowe informacje zwarte są w tab. 1), który miał oddawać te realia. 
Skrótowiec ten składa się z następujących elementów (rys. 1)12:

 – Volatility – zmienność, 
 – Uncertainty – niepewność, 

10 R. Taureck, Securitization Theory and Securitization Studies, „Journal of Interna-
tional Relations and Development” 2006, 9, s. 55.

11 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 75.
12 R. Judek, Przywództwo transformujące w świecie VUCA, „Production Manager”, 

14.04.2020, s. 31, http://bityl.pl/6T8WG [dostęp: 17.04.2020].
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 – Complexity – złożoność,
 – Ambiguity – niejednoznaczność.

Rysunek 1. Części składowe VUCA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Rubin, 4 sposoby na zarządzanie w świecie 
VUCA, 24.07.2017, http://bityl.pl/xhe6g [dostęp: 7.04.2020].

Zmienny świat opisuje również polski akronim SPAM. Został on zapropo-
nowany przez Wiesława Grabowskiego i oznacza: Szybkozmienność, Płyn-
ność, Arcyzłożoność i Mętność13. 

Tabela 1. Charakterystyka, przykłady i skutki VUCA

Wymiar Charakterystyka Przykłady Skutki

Volatility 
(zmienność)

Wyzwanie stanowią szyb-
kie zmiany, które przebie-
gają w sposób chaotycz-
ny oraz uniemożliwiający 
określenie trendów bądź 
też znalezienie wzorców 
postępowania.

Niestabilność systemu 
prawnego, np. wprowa-
dzenie tzw. zmiany za-
mówień usług, związane 
z klęskami żywiołowymi. 

Długoterminowe szcze-
gółowe plany na sku-
tek szybko zachodzących 
zmian ulegają dezaktu-
alizacji. Spowodowane 
jest to zmianą warunków 
oraz założeń, na podsta-
wie których tworzony był 
pierwotny plan.

13 PROCON Professionals, VUCA, 7.02.2019, http://bityl.pl/zDPWw [dostęp: 7.04.2020].

 

COMPLEXITY  
(Złożoność) 

AMBIGUITY  
(Niejednoznaczność) 
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(Zmienność) 

VUCA 
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Wymiar Charakterystyka Przykłady Skutki

Uncertainty 
(niepewność)

Wyzwanie wiąże się 
z tym, iż w oparciu o do-
świadczenia z przeszło-
ści trudno jest wniosko-
wać o przyszłości. Ciągle 
pojawiają się nowe wyjątki 
od reguł, a te tracą swoją 
aktualność.

Utrata klientów w wyni-
ku pojawienia się nowego 
konkurenta. 

Menedżerowie w warun-
kach niepewności mają 
niski poziom świadomo-
ści oraz zrozumienia pro-
blemów bądź zdarzeń, 
przez co trudno jest prze-
widzieć skutki podejmo-
wanych działań. W celu 
zmniejszenia niepewno-
ści wydłużeniu może ulec 
proces planowania. 

Complexity 
(złożoność)

Wyzwanie stanowią na-
kładające się na sie-
bie różne obszary dzia-
łalności, a także wpływ 
czynników zewnętrznych, 
w wyniku czego wystę-
pują trudności w iden-
tyfikacji łańcucha przy-
czynowo-skutkowego 
podejmowanych działań, 
a następnie pojawiają się 
problemy.

Działalność na rynkach 
różniących się procedura-
mi, regulacjami prawnymi, 
językami oraz kulturą.

Menedżerowie są w po-
siadaniu tylko części 
informacji bądź mogą 
przewidzieć nieliczne 
zdarzenia. W wyniku tego 
liczba analizowanych da-
nych wpływa na proces 
podejmowania decyzji.

Ambiguity 
(niejedno-
znaczność)

Wyzwanie stanowią: ry-
zyko błędnego odczyta-
nia sygnałów, które pły-
ną z otoczenia, niejasność 
sytuacji lub mnogość zna-
czeń i brak wcześniej-
szych doświadczeń. Wów-
czas oznacza to działanie 
w terenie określanym jako 

„nieznane nieznane”.

Wejście na całkowicie 
nowy rynek czy też spory, 
które mogą być związa-
ne z interpretacją przepi-
sów prawa.

Menedżerowie wychodzą 
poza swoją strefę komfor-
tu i muszą podejmować 
działania o zwiększonym 
ryzyku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Rubin, 4 sposoby na zarządzanie w świecie 
VUCA, 24.07.2017, http://bityl.pl/xhe6g [dostęp: 7.04.2020].

Otoczenie typu VUCA charakteryzuje się zmiennością, wysokim pozio-
mem niepewności, złożoności, a także dwuznaczności. Przed liderami stawia 
ono duże wymagania, które są związane ze sposobem zarządzania projek-
tem. W XXI wieku otoczenie VUCA postrzegane jest przez kadry mene-
dżerskie jako wyzwanie. Sukces utożsamiany jest ze zdolnością tych osób 
do przekształcania zmienności w wizję, złożoności w klarowność, niepew-
ności w zrozumienie, zaś dwuznaczności w zwinność14.

14 J. Halamka, Facing down VUCA, and doing the right thing, „Computerworld”, 23.05.2011, 
s. 30.
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VUCA obejmuje wymiary obecnej rzeczywistości na różne sposoby. Jest 
ona nieprzewidywalna, rozwija się i zmienia dynamicznie. Najważniejsze 
w wymiarach VUCA jest określenie słabych i mocnych stron, a także uświa-
domienie sobie potrzeb i emocji. Wówczas pomaga to w świadomym za-
rządzaniu zespołem. Zbiór społecznych i emocjonalnych umiejętności wy-
maga ciągłego rozwoju. Zostały one utożsamione z drogą i odnoszą się do:

 – postrzegania i wyrażania,
 – rozwijania, a także utrzymywania relacji społecznych,
 – podejmowania wyzwań,
 – wykorzystywania informacji w skuteczny sposób15.

Plan wejścia nie gwarantuje możliwości osiągnięcia sukcesu bez planu 
wyjścia. Jednym z aspektów powodzenia w środowisku VUCA jest wiedza 
o tym, do czego dąży przedsiębiorstwo, kraj. Dla tego planu równie ważne 
jest też zapewnienie wynagrodzeń. 

Zarządzanie projektami innowacji cechuje się czterema głównymi czyn-
nikami, które należy brać pod uwagę16:

 – zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób pracujących 
w danym obszarze i rozwiązujących określony problem, ale też 
osób zamieszkujących go oraz wymagających pomocy i wsparcia,

 – efektywne zarządzanie procesami oraz procedurami w celu zapew-
nienia, iż są stosowane najlepsze praktyki przez osoby zarządzają-
ce zmianą bądź też wprowadzające ją w życie,

 – cyfrowo-fizyczna integracja umiejętności oraz zdolności w celu 
uzyskania maksymalizacji każdej możliwości przy wykorzystaniu 
technologii w taki sposób, aby wniosła wartość do obecnej sytuacji,

 – zrównoważony rozwój rozwiązań w celu wprowadzenia trwałych 
zmian jako długoterminowych zadań. Mogą one prowadzić do 
większej stabilności, a także do wyższej jakości życia wszystkich 
osób w danym środowisku.

Świat VUCA wymaga weryfikacji. Przedsiębiorstwa zbierają i anali-
zują informacje, a następnie podejmują decyzje strategiczne, opracowu-
ją plany oraz je wdrażają. Pierwszym etapem jest zbieranie danych i ich 
analiza. Świat VUCA wymaga rozszerzenia horyzontu planowania oraz 
uwzględnienia większej liczby czynników. W efekcie wzrasta popularność 

15 M. Reeson, Stepping Safely into the Unknown – Project Management in a VUCA 
Environment, 2019, http://bityl.pl/edkwO [dostęp: 7.04.2020].

16 Ibidem, s. 10.
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metod prognozowania, które w  ramach koncepcji foresight można łą-
czyć. Foresight różni się od tradycyjnych modeli. Na przewidywaniu przy-
szłych doświadczeń opiera się prognozowanie, zaś foresight swym zakre-
sem obejmuje zaawansowane metody logiki przewidywania. Mają one na 
celu umożliwienie tworzenia przykładowych scenariuszy, które będą ba-
zowały na słabych sygnałach i potencjalnych ścieżkach ewolucji. Strate-
giczny foresight jest przydatny w sytuacjach, które zostały scharakteryzo-
wane jako kontekst VUCA.

W świecie VUCA proces foresight jest ściśle powiązany z planowaniem 
scenariuszy. Jeden cel można osiągnąć na różne sposoby. Zespół zarządza-
jący opracowując strategię, w oparciu o dostępne zasoby, informacje, umie-
jętności wybiera najbardziej prawdopodobny obrót wydarzeń. Każda strate-
gia cechuje się jednakże niekompletnością oraz subiektywnością informacji. 
Scenariusz jest zbiorem założeń, holistycznym planem. Opisuje on alter-
natywny pogląd na przyszłość. Ponadto jest wykorzystywany w celu opra-
cowania strategii bądź jej przetestowania. Planowanie scenariuszy koncen-
truje się głównie na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania: „Co może się 
stać?” i „Jaki będzie to miało wpływ?”.

Drugim etapem jest opracowanie strategii. Jest on najbardziej subiektyw-
ny. Na wielu schematach został przedstawiony jako czarna skrzynka. Jest to 
etap tworzenia samej strategii. W większości przypadków stanowi plan ini-
cjatyw, który bazuje na łańcuchu celów, czyli karcie wyników. Strategowie 
na tym etapie mierzą się z wieloma wyzwaniami, m.in. z rozwiązywaniem 
problemu, leczeniem symptomu lub fałszywymi założeniami.

Trzecim krokiem jest etap tworzenia. Krytycznym czynnikiem dla tego 
etapu i etapu wdrażania strategii jest różnica pomiędzy strategią a jej reali-
zacją, podczas gdy „plan pozostaje planem”. Dynamiczny plan strategiczny 
jest jedną z nowoczesnych metod rozwiązywania takich problemów. Nale-
ży go nieustannie doskonalić oraz ulepszać17.

Świat VUCA wymaga zwracania uwagi na kompetencje menedżerskie 
w obszarze zarządzania zmianą oraz zmiany, które nas otaczają. Bob Johan-
sen zaproponował, aby w odpowiedzi na sytuację VUCA menedżerowie zdo-
byli następujący zestaw umiejętności: Vision (wizja), Understanding (zrozu-
mienie), Clarity (jasność) oraz Agility (zwinność). Te umiejętności zostały 

17 A. Drozhzhin, Tools for effective strategic management in the VUCA world, 7.02.2019, 
http://bityl.pl/7KlJB [dostęp: 7.04.2020].
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nazwane „VUCA Prime”18. Ich wykorzystanie w zetknięciu z czynnikami 
VUCA prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Reakcje VUCA Prime

Czynnik VUCA Reakcje VUCA Prime

Volatility (zmienność) Vision (wizja)
Zamiast szczegółowych planów należy zadbać o wizję firmy bądź kon-
kretnego przedsięwzięcia. Pozwoli ona na wyznaczenie kierunku w wa-
runkach zmienności. Jest ona kluczowa dla menedżerów.

Uncertainty  
(niepewność)

Understanding (zrozumienie)
Zdolność do pozyskiwania informacji zwrotnej z otoczenia od pracow-
ników lub klientów jest reakcją menedżera na niepewność. W świecie 
VUCA efektywne zarzadzanie wymaga kompetencji komunikacyjnych, 
a także stworzenia na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, kraju 
warunków do otwartej komunikacji, aby zdobywane informacje docierały 
jak najszybciej do kadry, która podejmuje decyzje.

Complexity (złożoność) Clarity (jasność)
Menedżerowie w odpowiedzi na złożoność opracowują jasny system 
zarządzania w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu pracownicy otrzymu-
ją dokładnie opisane zadania oraz procesy. Decyzje menedżerów ukie-
runkowane na realizację wizji dają pracownikom poczucie zmierzania 
w odpowiednim kierunku mimo chaosu w otoczeniu. W tym wymiarze  
kluczowy jest rozwój pracowników, by mogli być oni przygotowani do 
działania w złożonej sytuacji.

Ambiguity  
(niejednoznaczność)

Agility (zwinność)
W warunkach niejednoznaczności menedżerom pomaga kompetencja, 
jaką jest zwinność. To umiejętność rozpoznawania sytuacji za pomocą 
eksperymentów. Odpowiednie postawienie hipotezy i przeprowadzenie  
testu pozwalają na sprawdzenie, czy wdrożone działanie przyniosło 
oczekiwany rezultat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Rubin, 4 sposoby na zarządzanie w świecie 
VUCA, 24.07.2017, http://bityl.pl/xhe6g [dostęp: 7.04.2020].

Pojmowanie bezpieczeństwa w świecie VUCA

Kwestia bezpieczeństwa stanowi jeden z najbardziej fundamentalnych pro-
blemów współczesnego świata. Elementem polityki państwa, który doty-
czy przedsięwzięć związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału 

18 B. Johansen, Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain 
World, Berrett-Koehler, s.l. 2012, s. 126.
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obronnego, jest polityka bezpieczeństwa narodowego. Ma ona na celu zapo-
bieganie, a także przeciwdziałanie różnego rodzaju zagrożeniom. W procesie 
zapewniania bezpieczeństwa kluczową zasadą jest konieczność uwzględnia-
nia najbardziej pesymistycznych i trudno wyobrażalnych scenariuszy, nawet 
jeśli występuje niewielkie prawdopodobieństwo ich zaistnienia. W systemie 
bezpieczeństwa na pierwszym miejscu wyznacza się zagrożenie politycz-
ne, a inne dopiero w drugiej kolejności. Powstaje ono na gruncie polityki 
państw sąsiadujących lub wynika z systemu stosunków międzynarodowych. 
Zagrożenia polityczne mają charakter pierwotny, z nich mogą powstać za-
grożenia innej kategorii, m.in.: energetyczne, ekonomiczne, militarne, in-
formacyjne, społeczne, ekologiczne19. Analiza środowiska bezpieczeństwa 
odbywa się poprzez rozpoznanie własnego położenia i pozycji wobec pozo-
stałych uczestników stosunków bezpieczeństwa. Dla prawidłowego procesu 
kluczowe jest tworzenie koncepcji strategicznych. Ponadto ważne jest roz-
poznawanie występujących trendów. Środowisko bezpieczeństwa państwa 
odznacza się indywidualnymi cechami, które wynikają z jego specyfiki i są 
obiektywnie warunkowane. Takie czynniki i ich zmienność charakteryzują 
się dynamiką i nieprzewidywalnością. Niełatwym zadaniem polityki oraz 
strategii jest podążanie drogą obserwowanych zmian i ich przewidywanie. 
Najbardziej wymagającym zadaniem jest kreowanie pożądanych przeobra-
żeń, a także wykorzystywanie pojawiających się szans.

Zagrożenia realne występują w postaci zjawisk określanych mianem kry-
zysów i konfliktów. Te dwie kategorie pojęciowe nie zawsze są rozróżnia-
ne prawidłowo. Kryzys jest szczególnym stanem wewnętrznym podmiotu. 
Konflikt to konfrontacyjny typ relacji podmiotu z innym podmiotem. Kry-
zysy odbiegają od normalnej sytuacji, a ich stany wewnętrzne mogą być spo-
wodowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ponadto mogą być 
one następstwem zdarzeń losowych, np. katastrof.

Środowisko strategiczne składa się z elementów reprezentujących, tj. ciąg-
łości oraz zmiany. Relacje oraz interakcje są kluczem do zrozumienia na-
tury, a zarazem dynamizmu środowiska strategicznego. Charakteryzuje się 
ono niestabilnością – wcześniej występujące sytuacje nie powtarzają się do-
kładnie, ale mogą być zbliżone do tych z przeszłości. Posiada ono atrybu-
ty liniowości i nieliniowości. Otoczenie strategiczne jest deterministyczne. 
Jego zmiana jest ograniczona, zaś różnorodne czynniki do pewnego stopnia 

19 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 19.
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są podobne do tych z przeszłości. Środowisko strategiczne jest szczególnie 
wrażliwe. Zaś wyniki często nie są proporcjonalne do nakładów.

Złożone procesy globalizacji związane są z rosnącą rolą podmiotów nie-
terytorialnych i pozainstytucjonalnych. Ich znaczenie zwiększa się w ramach 
procesów regionalizacji wraz ze wzrostem interakcji transgranicznych oraz 
z intensyfikacją współzależności międzynarodowej. Skutkuje to m.in. akcen-
towaniem roli czynników bezpieczeństwa wspólnotowych, społecznościo-
wych, a także w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego. W takich 
warunkach odnotowano wysoki wzrost oczekiwań odnośnie do pożądane-
go stopnia bezpieczeństwa20.

Celem państwa w obszarze bezpieczeństwa jest osiągnięcie pożądane-
go efektu za pomocą dowolnego i dostępnego instrumentu władzy. Pytania 
jakościowe określają, czy zostanie osiągnięty cel i czy przyniesie on efek-
ty strategiczne. Ponadto wskazują, czy wybrany cel i zastosowane metody 
są uzasadnione, czy występują wymagane zasoby, oraz informują na temat 
poniesionych kosztów społecznych i politycznych. Na poziomie krajowym 
narodowa strategia wojskowa określa odpowiednie cele wojskowe przy wy-
korzystaniu zasobów wojskowych i narodowych koncepcji. VUCA to śro-
dowisko strategiczne, które jest w większym bądź mniejszym stanie dyna-
micznej niestabilności. Ważną czynnością jest wywieranie odpowiedniego 
wpływu na zmienność, uproszczenie złożoności, zarządzanie niepewnością, 
a także rozwiązywanie dwuznaczności w kategoriach korzystnych dla inte-
resów państwa i zgodnych z politycznymi wytycznymi21. Myślenie katego-
riami VUCA pokazuje, że otoczenie podlega ciągłym zmianom. Jest trudne 
do uchwycenia, dlatego też może stanowić wyzwanie dla stratega. Charak-
teryzuje się niepewnością środowiska, które z natury jest problematyczne 
oraz niestabilne. W takich sytuacjach pojawiają się nowe problemy, zaś sta-
re powtarzają się bądź też ujawniają się w nowy sposób. Wówczas wcześ-
niejsze rozwiązania okazują się wątpliwe. Wszystkie czynniki poddawane są 
w wątpliwość i podlegają zmianom. To środowisko jest niezwykle złożone. 
Składa się ono z wielu części, które są ściśle powiązane ze sobą, tak że nie 
można ich zrozumieć ani rozpatrywać oddzielnie. Środowisko jest czasem 
bardzo skomplikowane lub zawiłe, a rozwiązania są niepewne. Otoczenie 

20 K. Żukrowska, Globalizacja jako warunek zmieniający determinanty kształtowa
nia się systemu bezpieczeństwa, [w:] Raport o bezpieczeństwie 2000, red. E. Czio-
mer, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2001, s. 9–50.

21 Przywództwo w świecie VUCA, http://bityl.pl/KFG58 [dostęp: 7.04.2020].
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można postrzegać z wielu perspektyw. VUCA opisuje wygląd środowiska. 
Ostateczną rolą stratega jest wybranie działań, które przyniosą pożądane 
rezultaty, a przy tym uniknięcie tych niepożądanych. Strateg powinien ro-
zumieć naturę środowiska, aby móc wywierać na nie odpowiedni wpływ22.

Strategiczne środowisko bezpieczeństwa wymaga analiz, które łączy-
łyby w sobie różne perspektywy, np. określonego regionu, państwa, pod-
systemu międzynarodowego, a także danej sytuacji, stanu bezpieczeństwa 
międzynarodowego czy też aktualnej fazy rozwoju. Jest w nim dostrzegane 
współwystępowanie cech, m.in. zmienności, niepewności, złożoności oraz 
niejasności. Znaczący wpływ na strategiczne środowisko bezpieczeństwa 
wywierają: nauka i technika, intelektualne wizje przyszłych realiów geopo-
litycznych i aspiracje państw związane z zaspokajaniem ich potrzeb i re-
alizacją interesów. Współcześnie z wyjątkową skalą występują powiązania 
między postrzeganymi zagrożeniami a wyzwaniami dla bezpieczeństwa23.

W dzisiejszym świecie uwarunkowania bezpieczeństwa łączą się inte-
gralnie z przesłankami zjawisk, tj. z elementami psychologicznymi, które są 
rozpatrywane na poziomie pojedynczej jednostki oraz na poziomie świato-
wych elit władzy ekonomicznej, politycznej, a także militarnej. To one two-
rzą obecnie ramy kształtowania się zjawiska bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego.

Dla prawidłowego procesu tworzenia koncepcji strategicznych waż-
na jest analiza środowiska bezpieczeństwa, a także rozpoznanie położenia 
i pozycji wśród uczestników stosunków bezpieczeństwa. Ponadto istotne 
jest uchwycenie występujących trendów. Środowisko bezpieczeństwa jest 
złożoną zmienną, ukazuje ono mnogość czynników, które cechują się róż-
norodnym charakterem, np. niewymiernych i wymiernych, ilościowych i ja-
kościowych. Środowisko bezpieczeństwa państwa posiada indywidualne 
cechy, które wynikają z jego specyfiki. Są one obiektywnie uwarunkowane, 
mają swoje miejsce w sferze międzynarodowej i wewnętrznej w postaci zja-
wisk i procesów. Ze względu na takie czynniki oraz ich zmienność odzna-
cza się dynamiką i nieprzewidywalnością. Podążanie drogą obserwowanych 
zmian jest trudnym zadaniem polityki oraz strategii, lecz jeszcze trudniej-
szym staje się ich przewidywanie.

22 H. R. Yarger, Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy, 
2006, http://bityl.pl/xW5gi [dostęp: 7.04.2020], s. 18.

23 J. Stańczyk, Środowisko bezpieczeństwa państwa w ujęciu międzynarodowym, „Rocz-
nik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2018, vol. 12, nr 2, s. 22.
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Środowisko bezpieczeństwa rozumiane strategicznie w szerokim wymia-
rze dotyczy przestrzeni terytorialnych, także systemów potrzeb, wartości 
i interesów, które funkcjonują w ludzkiej świadomości. Tym samym kreu-
ją one świadomościowe wymiary intelektualne bądź też w odniesieniu do 
pojmowania bezpieczeństwa wymiary emocjonalne.

Czynnikami obiektywnymi w ramach uwarunkowań zewnętrznych są 
m.in.: pozycja państwa w systemie międzynarodowym, jego struktura, tren-
dy ewolucji środowiska międzynarodowego, zasięg powiązań międzynaro-
dowych, a także poszanowanie dla danych norm prawnych. Natomiast czyn-
nikami subiektywnymi są: stosunek do stawianych państwu oczekiwań na 
arenie międzynarodowej, percepcja środowiska międzynarodowego, kon-
cepcje polityki zagranicznej i aktywność międzynarodowa. Biorąc pod uwagę 
istotę strategicznego środowiska bezpieczeństwa, należy również uwzględ-
nić kulturę strategiczną oraz kulturę bezpieczeństwa24.

Zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność otoczenia 
VUCA wymagają ciągłych transformacji, które generują wiele wyzwań. Przy-
kładem może być dylemat związany z wyborem tempa wdrażania zmian. 
Jednym z dostępnych rozwiązań jest inkrementalizm. To podejście do za-
rządzania, które zakłada małe, regularne kroki oraz decyzje. To pragma-
tyczny sposób interakcji z rzeczywistością, równoważenia szans i ryzyka. 
W warunkach świata VUCA jest on bardzo skuteczny z wielu powodów, np.:

 – wykorzystuje łańcuch małych zmian,
 – eliminuje duże ryzyko,
 – dla wykonawców zadania wyraźniejsze są małe kroki, 
 – małe zmiany mogą prowadzić do celu szybciej,
 – zapewnia organizacjom wyższy poziom elastyczności i zdolno-

ści adaptacyjne25.
Współcześnie rzeczywistość VUCA odnosi się głównie do świata kor-

poracyjno-biznesowego. Wywołuje bezsilność w wysiłkach zrozumienia, 
a także w próbach jednoznacznego zdefiniowania otoczenia. Świat współ-
czesnych gospodarek mierzy się z nieoczekiwanymi, a zarazem nieprzewi-
dywalnymi problemami o zmiennej naturze. W sferze biznesowo-gospo-
darczej termin VUCA obejmuje nieoczywiste sytuacje, na które składają 

24 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpie
czeństwa i obronności państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, 
s. 21–43.

25 A. Drozhzhin, Tools for…, op. cit. 
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się wielość powiązanych ze sobą zmiennych i profuzja informacji. Taka sy-
tuacja wymaga reorganizacji działalności poprzez wyedukowanie specjali-
stów, którzy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie zasoby.

W celu badania ryzyka projektów często wykorzystuje się macierze 
VUCA. Są one generowane przez otoczenie projektu, a przede wszystkim 
wyznaczają nowe standardy, w których na ryzyko patrzy się poprzez czyn-
niki zmienności, niepewności, złożoności, a także niejednoznaczności. To 
spojrzenie na problematykę ryzyka otwiera organizacjom możliwość budo-
wania przewagi konkurencyjnej dzięki przekształceniu zmienności w wizję, 
złożoności w klarowność, niepewności w zrozumienie, a niejednoznaczno-
ści w zwinność.

Podsumowanie

Poczucie bezpieczeństwa człowieka w znacznej części kreowane jest po-
przez tworzenie przestrzeni wolnych od zagrożeń, z uwzględnieniem moż-
liwości funkcjonowania w przyjaznym środowisku. W tym obszarze kluczo-
wą formą aktywności władz administracyjnych jest rozpoznawanie, a także 
usuwanie różnych barier. W artykule przedstawiono istotę współczesnego 
pojmowania bezpieczeństwa w świecie VUCA. 

Podjęta w rozdziale problematyka bezpieczeństwa stanowi jeden z naj-
bardziej fundamentalnych problemów współczesnego świata. W drugiej 
dekadzie XXI wieku bezpieczeństwo narodowe oraz międzynarodowe jest 
kwestią rozpatrywaną na trzech płaszczyznach: globalnej, regionalnej i lo-
kalnej. Gospodarcze, polityczne i ekologiczne uwarunkowania bezpieczeń-
stwa łączą się z elementami psychologicznymi. Są one analizowane zarów-
no na poziomie jednostki, jak i na poziomie światowych elit władzy. Tworzą 
ramy kształtowania się zjawiska bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
narodowego we współczesnym świecie.

Reasumując, można stwierdzić, iż istota współczesnego pojmowania bez-
pieczeństwa coraz bardziej bazuje na poszerzanym uwzględnianiu jego zło-
żoności i wielowymiarowości. Ogromny wpływ na strategiczne środowisko 
bezpieczeństwa wywierają m.in. technika i nauka, a także aspiracje państw, 
które wiążą się z zaspokajaniem potrzeb oraz realizacją interesów. Współ-
cześnie mamy do czynienia z wyjątkową skalą powiązań pomiędzy postrze-
ganymi zagrożeniami a wyzwaniami dla bezpieczeństwa.
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Streszczenie: Praca jest poświęcona środowisku bezpieczeństwa narodo-
wego i międzynarodowego. Rozpatrzono w niej również pojmowanie bez-
pieczeństwa w świecie VUCA. Autorka opisała bezpieczeństwo w wymia-
rach podmiotowym oraz przedmiotowym. Zaprezentowano współczesne 
warunki i strategię bezpieczeństwa. Przedstawiono również charakterysty-
kę, skutki oraz przykłady dla VUCA w poszczególnych wymiarach. W ana-
lizowanej problematyce bezpieczeństwa uwydatniono najbardziej funda-
mentalne problemy współczesnego świata. Przybliżono także strategiczne 
środowisko bezpieczeństwa i proces tworzenia koncepcji strategicznych. 
Wyjaśniono definicję inkrementalizmu. Scharakteryzowano termin VUCA 
w sferze biznesowo-gospodarczej oraz cel badania ryzyka.

Słowa kluczowe: środowisko bezpieczeństwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, czyn-
niki VUCA

The Essence of Contemporary Safety in the VUCA World

Summary: The work discusses of national and international security environ-
ment. The understanding of security in the VUCA world is also examined. 
The author described security in the subjective and objective dimensions. 
Contemporary conditions and the security strategy were presented. The au-
thor presented the characteristics, effects and examples for VUCA in the in-
dividual dimensions. In the analysed issues the most fundamental problems 
of the modern world were considered. The strategic security environment and 
the process of creating strategic concepts were also discussed. The definition 
of incrementalism was explained. The term VUCA in the business and eco-
nomic sphere was characterized as well as the purpose of risk research.

Keywords: security environment, international security, VUCA factors
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Zagrożenia hybrydowe jako wyzwanie  
dla środowiska bezpieczeństwa

Wstęp

Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu zmieniającego się zagrożenia 
dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Pokój jest zagrożony przez wojny 
i konflikty hybrydowe, wojny zastępcze, terroryzm, cyberwojnę, kryzysy go-
spodarcze, broń masowego rażenia, konflikty międzypaństwowe i wyzwa-
nia środowiskowe (ekologiczne), które mogą zwielokrotniać niebezpieczeń-
stwo. Troska o środowisko jest równie istotna dla globalnego bezpieczeństwa 
w perspektywie długoterminowej, zarówno jako wyzwanie, jak i nowe narzę-
dzie pokojowe, co widać po tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na ży-
zność gleby i powodują konflikty o ziemię w Somalii. Ponadto istnieje ko-
relacja między obszarami suszy i obszarami objętymi konfliktem o niskiej 
intensywności. Tymczasem konsekwencje konfliktów zbrojnych dla środo-
wiska wykraczają daleko poza kule i bomby. Obecność chemikaliów lub ra-
finacji ropy naftowej w strefie konfliktu może spowodować katastrofę ekolo-
giczną. System bezpieczeństwa międzynarodowego jest światem, w którym 
słabość zachęca do agresji. Ta strategia odstraszania nie uległa zmianie. To 
nadal działa. Ale zmieniło się to, czego potrzeba, aby utrzymać odstrasza-
nie, jak podkreślał Ronald Reagan jeszcze w 1983 roku1. Dlatego każde pań-
stwo oblicza i analizuje zagrożenia dla swojego istnienia i interesów oraz od-
powiednio rozwija swój system bezpieczeństwa, dostosowany jak najlepiej do 
realizacji jego narodowych aspiracji. Transformacja systemu bezpieczeństwa 

1 G. R. Kissinger, Weakness Only Invites Aggresssion. National Security Speech by 
President Ronald Reagan March 23rd 1983, 8.06.2010, http://bityl.pl/UkR9v [do-
stęp: 15.09.2020].
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państwa, wynikająca z jego zachowań, identyfikowanych z podejmowanymi 
i niepodejmowanymi działaniami, wyrażana jest pod postacią zmiennych, 
których wpływ przekształca system bezpieczeństwa międzynarodowego2.

Na międzynarodowe i regionalne środowisko bezpieczeństwa wpływają 
również konkurencja mocarstw i sojusze, zaostrzające kwestie bezpieczeń-
stwa lokalnych graczy. Kraje dokonują również własnej oceny środowiska 
bezpieczeństwa wokół swoich obszarów oraz oceny zamiarów przeciwników, 
aby stale szacować zakres obecnych i przyszłych zagrożeń w celu określe-
nia wymaganych rozwiązań. 

Stale rosnący wpływ nauki i technologii, związana z nim globalizacja 
i bezprecedensowe wzajemne powiązania interesów gospodarczych między 
państwami i podmiotami niepaństwowymi na całym świecie zatarły grani-
ce państwowe, dając tym samym większą swobodę podmiotom niepaństwo-
wym, organizacjom pozarządowym i wielonarodowym gigantom w zakresie 
wpływania na sprawy międzynarodowe, regionalne i krajowe. Nowe techno-
logie, takie jak cyberprzestrzeń, kosmos, sztuczna inteligencja (AI), analityka 
dużych zbiorów danych, robotyka, energia ukierunkowana, biotechno logia, 
zrewolucjonizowały zakres ich potencjału dla państw i podmiotów niepań-
stwowych. Era potencjalnych hegemonów minęła. Współczesny układ sił, 
bardzo trudne zadania wojskowe i broń jądrowa uniemożliwiają podbój na 
wielką skalę. Tradycyjnie państwa narodowe wcześniej polegały na własnych 
siłach zbrojnych, aby zapewnić sobie przetrwanie i zadbać o interesy na are-
nie międzynarodowej, a niebezpieczeństwa powodowane były głównie przez 
konwencjonalne zagrożenia militarne ze strony przeciwników. Jednak do-
minujące niestabilne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, na-
pędzane technologią, globalizacją i towarzyszącym mu nowym spektrum 
zagrożeń, zaostrzyło siłę stanowiącą wyzwanie dla państw narodowych na 
całym świecie. Muszą one teraz skonfigurować swoje podejścia, aby dopa-
sować się do szerokiego zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
zagrożeń, pochodzących zarówno od podmiotów państwowych, jak i nie-
państwowych. Dzisiejsze zagrożenia bezpieczeństwa są nie tylko intensyw-
ne technologicznie, ale są również niebotycznie drogie, co wymaga solidnej 
podstawy ekonomicznej i najnowocześniejszych możliwości techno logiczno-

-przemysłowych. Podczas gdy zaawansowanym gospodarczo krajom z so-
lidną bazą przemysłową stosunkowo łatwo jest wypracować pozycję siły 

2 J. Gryz, Państwo w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, „Rocznik Bezpie-
czeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 2, s. 111.
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najlepiej dostosowanej do ich specyficznego środowiska bezpieczeństwa 
i aspiracji narodowych, kraje rozwijające się, dysponujące skromnymi zaso-
bami gospodarczymi i ograniczoną bazą przemysłową, stoją przed bezpre-
cedensowymi wyzwaniami, związanymi z budowaniem i utrzymywaniem 
swego środowiska bezpieczeństwa, które wymagają innowacyjnych i pomy-
słowych rozwiązań technologicznych3.

Katastrofalny potencjał broni masowego rażenia, złożone globalne po-
wiązania interesów ekonomicznych, koszt konwencjonalnej otwartej kon-
frontacji militarnej oraz nowoczesne narzędzia komunikacyjne wpływa-
jące na społeczeństwa zmusiły narody do przystosowania się do nowego 
środowiska bezpieczeństwa. Wszystkie te nowe narzędzia walki zmieniły 
sam charakter wojny. Środki współczesnej wojny nie są już ograniczone do 
konwencjonalnych rozwiązań wojskowych. Dzisiejsze pola bitew rozszerzy-
ły się na prawie każdą dziedzinę ludzkiej działalności, dając początek gene-
racji nowych wojen: wojny asymetrycznej, wojny hybrydowej, wojny w sza-
rej strefie, wojny zastępczej etc. W konsekwencji działania w szarej strefie 
za pomocą środków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych są główny-
mi narzędziami dzisiejszej wojny. Ta tendencja zatarła granice między woj-
ną a pokojem, przyjaciółmi i wrogami oraz między cywilami a walczącymi4.

Nie oznacza to jednak, że znaczenie konwencjonalnych sił zbrojnych zo-
stało podważone. Przyszłe wojny między przeciwnikami, wymagające nowej 
technologii, będą prawdopodobnie krótkie, szybkie, intensywne i stosunko-
wo ograniczone pod względem zakresu i skali. Dominującą pozycję miała-
by strona, która ma przewagę technologiczną we wszystkich dziedzinach, 
zwłaszcza w powietrzu, z możliwością generowania maksymalnych efektów 
w jak najkrótszym czasie, co możemy zobaczyć na przykładzie wojny mię-
dzy Azerbejdżanem a Armenią. 

W związku z pojawieniem się coraz to nowszych zagrożeń kolejne dzie-
sięciolecie określi przyszłość i rolę Europy na świecie. Kardynalne zmia-
ny wśród globalnych graczy, presja na liberalne demokracje, wyzwania dla 
globalnego zarządzania, transformacja modeli ekonomicznych i struktury 

3 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Asymmetric Threats and Hybrid Threats, [w:] State Secu
rity in the Contemporary World, red. O. Wasiuta, J. Falecki, D. Kaźmierczak, Wyd. 
Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2019, s. 27–29.

4 O. Wasiuta, Wojna czwartej generacji (Fourth generation warfare), [w:] Vademe
cum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Libron, Kraków 2018, 
s. 676–685; O. Wasiuta, Wojna rozproszona (diffused warfare), [w:] Vademecum 
bezpieczeństwa, op. cit., s. 703–706.
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społeczeństw, nowe zastosowania i nadużycia technologii, kontrastujące 
wzorce demograficzne oraz rosnące zagrożenia ekologiczne dla ludzkości – 
wszystko to prowadzi świat do nowego porządku geopolitycznego, geo-
ekonomicznego i geotechnologicznego5.

Celem niniejszego rozdziału jest zdefiniowanie wyzwań i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa UE i NATO, które wynikają z zagrożeń hybrydowych i któ-
re stały się szczególnie istotne po wojnie Rosji w Ukrainie, wyodrębnienie 
ich głównych elementów oraz zidentyfikowanie sposobów przeciwdziała-
nia im. Aby we właściwy sposób przedstawić problematykę zawartą w roz-
dziale, posłużono się różnymi teoriami i założeniami metodologicznymi, 
wśród których na plan pierwszy wysuwają się: dyskurs wokół pojęć zagro-
żeń hybrydowych i wojny hybrydowej; teza, że wyzwania i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa wynikają z zagrożeń hybrydowych; podejście funkcjonal-
ne, zwłaszcza w odniesieniu do przyjętych środków UE i NATO, służące 
przeciw działaniu zagrożeniom hybrydowym.

Ze względu na charakter i cel rozważań przyjęto założenie o zastosowa-
niu zróżnicowanej metodologii badawczej, u której podstaw znalazły się na-
stępujące metody: instytucjonalno-prawna, porównawcza oraz ekstrapolacji.

Zagrożenia hybrydowe a doktryny wojskowe wojny hybrydowej 

Wojna hybrydowa jest często interpretowana jako coś nowego, ale większość 
jej części składowych spotykało się wcześniej i były one używane prawie we 
wszystkich wojnach w przeszłości6. Wyjątkowa jest spójność i konsolida-
cja tych elementów, dynamizm i elastyczność ich stosowania. Dodatkowo 
szczególną rolę zaczął odgrywać element informacyjny, nie mniej ważny 
niż wojskowy, który stał się niezależną częścią oraz zapewnia różne pozio-
my funkcjonowania i tworzy warunki do uznania wojny za sprawiedliwą dla 
własnego społeczeństwa. Właśnie dlatego rosyjska aneksja Krymu i agre-
sja we wschodniej Ukrainie stały się nowym impulsem do analizy i oceny 
zjawiska współczesnej wojny hybrydowej.

Pomimo istnienia bogatej literatury przedmiotu wiele kwestii wciąż pozo-
staje nierozstrzygniętych, a dynamiczna rzeczywistość polityczna codziennie 

5 F. Gaub, Global Trends to 2030 Challenges and Choices for Europe, 2019, http://bi-
tyl.pl/U8U6s [dostęp: 15.09.2020].

6 M. W. Isherwood, Airpower for Hybrid War, http://bityl.pl/DyEwN [dostęp: 11.03.2020].
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przynosi nowy materiał faktograficzny, modyfikując wyzwania, uchylając 
stare i tworząc nowe zagrożenia. Przed wprowadzeniem terminu „wojna 
hybrydowa” używane były określenia „asymetryczne zagrożenia”7, „kon-
flikt asymetryczny”8, „wojna asymetryczna”9. W grudniu 2000 roku opinii 
publicznej przedstawiony został Raport CIA Globalne kierunki 2015. Dia
log o przyszłości z pozarządowymi specjalistami10, który wśród zagrożeń po-
czątku XXI wieku wymienił „asymetryczne zagrożenie” – wojna niejawna, 
bez oficjalnego angażowania w nią przeciwstawnych państw lub organiza-
cji, np. za pomocą metod wojny cybernetycznej ze strony słabszych ekono-
micznie, obronnie zorganizowanych społeczności, lub niekonwencjonalne 
przenoszenie środków masowej zagłady. Znacznie wzrosną interakcje po-
między terrorystami, narkobiznesem, przestępczością zorganizowaną, które 
będą miały lepszy dostęp do informacji, technologii, finansów, do wyrafino-
wanych technik oszukiwania i manipulowania. Takie podejście asymetrycz-
ne, podejmowane przez państwa lub podmioty niepaństwowe, stanie się do-
minującą cechą większości zagrożeń11.

Problem zagrożeń asymetrycznych oraz hybrydowych strategii i dzia-
łań wojskowych aktywnie jest analizowany w ośrodkach badawczych przy 

7 N. J. Newman, Asymmetric Threats to British Military Intervention Operations, 
Royal United Services Institute for Defence Studies, London 2000; K. F. McKen-
zie, Jr., The Revenge of the Melians: Asymmetric Threats and the Next QDR, Insti-
tute For National Strategic Studies National Defense University, Washington, D.C. 
2000; S. J. Blank, Rethinking Asymmetric Threats, Strategic Studies Institute, LULU 
Press, s.l. 2014.

8 Т. V. Paul, Asymmetric conflicts: War initiation by Weaker Power, Cambridge Uni-
versity Press, New York 1994; I. Arreguín-Toft, How the Weak Win Wars: A Theory 
of Asymmetric Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, UK, New York 
2005; E. A. Stepanova, Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Struc
tural Aspects, Oxford Univ. Press, Oxford 2008; U. Resnick, Dynamics of Asym
metric Territorial Conflict: The Evolution of Patience, Palgrave Macmillan, Hound-
mills, Basingstoke, Hampshire, New York 2013.

9 A. H. Cordesman, ArabIsraeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, 
Green wood Publishing Group, Westport 2006; The Moral Dimension of Asym
metrical Warfare: Counterterrorism, Democratic Values and Military Ethics, ed. 
by Th. A. Van Baarda, D. E. M. Verweij, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009; 
M. G. Manwaring, The Complexity of Modern Asymmetric Warfare, University of 
Oklahoma Press, Norman 2012; W. Banks, Counterinsurgency Law: New Directions 
in Asymmetric Warfare, Oxford University Press, Oxford, New York 2013.

10 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future with Nongovernment Experts, De-
cember 2000, http://bityl.pl/VlK5O [dostęp: 27.10.2020].

11 Ibidem.
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wyższych wojskowych instytucjach edukacyjnych USA12 i na łamach czaso-
pism fachowych. Jedna z pierwszych prac na ten temat Challenging the Uni
ted States Symmetrically and Asymmetrically: Can America Be Defeated? 
została opublikowana w 1998 roku. Książka analizuje zagadnienia sukce-
sów wojskowo-technologicznych USA i zmieniającego się charakteru woj-
ny, problem terroryzmu, wojny informacyjnej i możliwości prowadzenia 
wojny asymetrycznej13. 

Ważnym zjawiskiem dla stopniowej dominacji terminu „wojna hybry-
dowa” stała koncepcja „wojny trzech kwartałów”14. Jej istotą było to, że 
współczesny żołnierz musi być przygotowany do tego, aby w jednym kwar-
tale prowadzić walki konwencjonalne, w drugim – pełnić funkcje policyjne, 
w trzecim – przeprowadzać misje humanitarne.

Dziś temat wojny hybrydowej15 jest w centrum uwagi tak naukowców, jak 
i mediów, a także jest przedmiotem badań specjalnych, zmieniło się publiczne 
postrzeganie wojny16. Carl von Clausewitz17 prawie 180 lat temu przewidział 

12 Strategic Studies Institute of the US Army War College (SSI), http://bityl.pl/M60B7 
[dostęp: 10.03.2020].

13 Challenging the United States Symmetrically and Asymmetrically: Can America Be 
Defeated?, ed. by L. J. Matthews, U.S. Army War College, Strategic Studies Insti-
tute, Carlisle Barracks, Pennsylvania 1998, http://bityl.pl/4B3hp [dostęp: 15.02.2020].

14 М. Boot, Beyond the 3–Block War, „Armed Forces Journal”, 1.03.2006; Ch. Krulak, 
The Three Block War: Fighting in Urban Areas, „Vital Speeches of the Day”, vol. 64, 
no. 5, s. 139.

15 D. M. D’Agostino, Hybrid Warfare, DIANE Publishing, Washington 2011; Hybrid 
Warfare and Transnational Threats: Perspectives for an Era of Persistent Conflict, 
ed. by R. R. Tomes, W. Natter, 3rd, P. Brister, CENSA, New York 2011; Hybrid War
fare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, ed. by 
W. Murray, P. R. Mansoor, Cambridge University Press, Cambridge 2012; D. E. John-
son, Military Capabilities for Hybrid War: Insights from the Israel Defense Forces 
in Lebanon and Gaza, Rand Corporation, Santa Monica 2010; L. R. Jordan, Hy
brid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 21st Century Warfare? War College 
Series, BiblioLife, Charleston 2015; S. R. Reeves, R. E. Barnsby, The New Griffin of 
War. Hybrid International Armed Conflicts, „Harvard International Review” 2013, 
s. 16–18, http://bityl.pl/CYElI [dostęp: 15.02.2020]. 

16 T. Rid, M. Hecker, War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age, ABC-CLIO, 
Santa Barbara 2009, s. 5.

17 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780–1831), pruski generał i teoretyk wojsko-
wości. Walczył z Napoleonem I w armii rosyjskiej (1812–1814) i pruskiej (1814–1815). 
W latach 1818–1830 dyrektor Allgemeine Kriegschule w Berlinie (późniejsza ber-
lińska Akademia Wojenna). R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys 
problematyki, SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 46.
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w swojej książce o wojnie, że wojna w każdym okresie ma swoje niezależne 
formy i niezależne warunki i w związku z tym każdy okres musi mieć swoją 
niezależną teorię wojny18. Podczas gdy wielu naukowców i badaczy wskazuje 
na „hybrydowy” charakter współczesnej wojny, konceptualizacja jest niejedno-
znaczna i niepełna. W ten sposób w zachodniej myśli naukowej w latach 2005–
2009 pojawia się pojęcie wojny hybrydowej, jednak w wielu przypadkach nie 
zostało jeszcze uniwersalnie doprecyzowane na tyle, aby nie budziło kontro-
wersji wśród ekspertów z różnych stron świata, jak ma to miejsce obecnie.

Państwo, które prowadzi wojnę hybrydową, zawiera transakcję z niepań-
stwowymi wykonawcami: bojownikami, grupami miejscowych obywateli, 
organizacjami. Powiązania, którym formalnie się zaprzecza. Wykonawcy 
mogą robić takie rzeczy, których państwo jako takie nie może zrobić, ponie-
waż jest zobowiązane do przestrzegania konwencji genewskiej oraz konwen-
cji haskiej o wojnie na lądzie, a także umów z innymi krajami. Całą „brudną” 
pracę można zlecić niepaństwowym grupom oraz organizacjom. To właś-
nie dzieje się teraz na wschodzie Ukrainy. Ale osobliwością tego konfliktu 
jest propaganda informacyjno-psychologiczna, którą można traktować jako 
wojnę informacyjną.

W marcu 2015 roku zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander 
Vershbow przedstawił następującą definicję: „«wojna hybrydowa» łączy mi-
litarne zagrożenie, ukrytą interwencję, tajemną dostawę broni i systemów 
uzbrojenia, szantaż ekonomiczny, hipokryzję dyplomatyczną i manipulację 
w mass mediach z otwartą dezinformacją”19. 

Współczesne zmiany w sztuce wojennej uwarunkowane są pojawieniem 
się konfliktów asymetrycznych, wojen hybrydowych, „czwartej generacji”, 
zwanych też konfliktami wielowariantowymi. Przeciwnik w wojnie hybrydo-
wej jest zdecentralizowany i przypomina luźno powiązaną organizację party-
zancką, która ani nie jest zorganizowana, ani nie działa jak konwencjonalna 
armia, lecz pilnie śledzi wszystkie rozwiązania wojskowe oraz technologiczne 
Zachodu i jest w stanie błyskawicznie na nie reagować20. Wojna hybrydowa 

18 Colonel L. F. Brown, Colonel T. D. Brown, Twentyfirst century warfare will be hy
brid, U.S. Army War College, Carlisle Barracks 2011, s. 9.

19 ESDP and NATO: better cooperation in view of the new security challenges, Speech 
by NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the In-
terparliamentary Conference on CFSP/CSDP, Riga, Latvia, 5 March 2015, http://bi-
tyl.pl/oQ362 [dostęp: 15.02.2020].

20 K. P. Marczuk, Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu 
Morza Śródziemnego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 124.
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jest prowadzona bez formalnego wypowiedzenia wojny, za pomocą niety-
powych środków, jest też bardzo agresywna i złożona. Agresor nie występu-
je otwarcie, lecz za wszelką cenę ukrywa swój udział w konflikcie; pojawiają 
się żołnierze, których nie można zidentyfikować21. Działania wojenne mogą 
być prowadzone przez komandosów przebranych za miejscowych uliczni-
ków, separatystów, ekipy konwojów humanitarnych. Celem takiego postę-
powania jest częściowe lub całkowite uniknięcie konsekwencji za podjęte 
czynności. Równolegle prowadzona jest agresywna, propagandowa kampa-
nia na obszarze własnego państwa i na arenie międzynarodowej22. Propa-
ganda kreuje obraz wyimaginowanego agresora oraz ofiar.

Wojnę hybrydową można zdefiniować jako wojnę niewojenną, ponieważ 
duża ilość operacji przeprowadzana jest między wojskiem a obywatelami 
cywilnymi. Wojskowi zaczynają maskować się, udając cywilów, z kolei cy-
wile trzymają broń w rękach. Takim przykładem mogą być „zielone ludzi-
ki” na Krymie. Rosyjska propaganda przez długi czas odmawiała uznania 
ich za wojskowych, ponieważ nie mieli oni żadnych oznaczeń i występowali 
jako cywile przebrani w odzież wojskową, którą, według wypowiedzi same-
go Władimira Putina, można kupić w sklepie. Jednak broń była, ale „zielone 
ludziki” starały się jej nie używać, ona służyła jako środek odstraszający23.

Wojna hybrydowa – to wojna prowadzona przy użyciu niekonwencjo-
nalnych środków, która wykracza poza XIX-wieczną koncepcję wojny kla-
sycznej, opartą na teorii Clausewitza, a treść, charakter i cechy takiej woj-
ny znacznie różnią się od tradycyjnych modeli wojny oraz charakteryzują 
się tym, że w konflikcie nie ma ostro zarysowanego frontu działań zbroj-
nych oraz brak jest bezpośredniego zderzenia dużych grup wojsk. Natomiast 
prowadzone są liczne działania sił specjalnych, jak choćby rosyjskiego wy-
wiadu wojskowego GRU czy tzw. separatystów, gdzie nie występują umun-
durowane oddziały rosyjskie, choć wiemy, że wśród nich jest wielu wojsko-
wych rosyjskich sił zbrojnych. 

Według innych definicji wojna hybrydowa jest połączeniem kilku zagro-
żeń – tradycyjnego (zaangażowanie środków militarnych), nieregularnego 

21 О. Турчинов, Тероризм. Гібридна війна. Росія, 1.12.2015, http://bityl.pl/QPH65 
[dostęp 15.01.2020].

22 В. В. Власюк, Я. В. Карман, Деякі основи поняття „гібридна війна” в міжна
родному праві, „Право і громадянське суспільство” 1(2015), http://bityl.pl/rP6Ra 
[dostęp: 15.02.2020].

23 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Wyd. ARCA-
NA, Kraków 2017, s. 49.
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(działania partyzanckie), terroryzmu i użycia najnowszych technologii (ataki 
cybernetyczne)24. Wojna hybrydowa zawiera również działania wywrotowe, 
korupcję, wojnę energetyczną, gospodarczą, finansową i oczywiście wojnę 
informacyjną25. Generalnie przyjmuje się, że wojna hybrydowa to czynności 
o charakterze partyzanckim wobec wroga, podejmowane przy użyciu nie-
konwencjonalnych metod i środków walki, uwzględniające także ataki ter-
rorystyczne pod fałszywą flagą, oparte na najnowszych technologiach, uży-
wające środków wojny informacyjnej i cyberwojny26.

Wojnę hybrydową można uznać za model wojny, która stara się ukryć 
swój charakter wojskowy, a także udział w niej struktur państwowych. Dla-
tego w jej przypadku znacznie zwiększa się rola elementu informacyjnego27 – 
fakty są zastąpione przez podanie kłamliwych danych, ukrywających rzeczy-
wistą sytuację bardziej intensywnie, niż ma to miejsce w tradycyjnej wojnie.

W 2002 roku amerykański major William J. Nemeth był pierwszym, 
który wprowadził koncepcję wojny hybrydowej w Stanach Zjednoczo-
nych. Jego praca zatytułowana Future war and Chechnya: A case for hybrid 
warfare28 była poświęcona analizie konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Na-
tomiast inny amerykański wojskowy Frank Hoffman29 jako jeden z pierw-
szych opisał wojnę hybrydową: „[…] wojny współczesnej epoki charakte-
ryzują się procesem hybrydyzacji, w którym miesza się tradycyjne formy 
wojny, cyberwojny, przestępczości zorganizowanej, nieregularne konflikty, 

24 S.-C. Balan, Hybrid war old, but new (what is new and what is not), [w:] Proceedings 
The 12th International Scientific Conference „Strategies XXI”, vol. 1, ed. G. Calopăre-
anu, T. Pleşanu, D. Ghiba, „Carol I” National Defence University Publishing House, 
Bucharest 2016, s. 319; C. Anuța, Old and New in Hybrid Warfare, [w]: Countering 
Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine, ed. N. Iancu et al., IOS Press, Am-
sterdam, Berlin, Washington 2016, s. 44; М. Сунгуровський, Гібридна війна: уроки 
російськоукраїнського конфлікту, http://bityl.pl/0RDlz [dostęp: 15.09.2020].

25 В. Дашевский, Информационная война. Механизм, Видавництво Valery Dashe-
vsky, Київ 2015, s. 123.

26 В. П. Горбулін, „Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостра
тегії реваншу, „Cтратегічні пріоритети” 2014, nr 4(33), s. 8; Про поняття «гі-
бридна війна», nr 5, березень 2015, http://bityl.pl/0RDlz [17.09.2020].

27 J. Besemeres, A Difficult Neighbourhood: Essays on Russia and EastCentral Euro
pe since World War II, A.C.T. ANU Press, Canberra, Acton 2016, s. 355–356. 

28 W. J. Nemeth, Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare, Naval Post-
graduate School, Monterey, CA 2002, http://bityl.pl/sZCJK [dostęp: 15.09.2020].

29 F. G. Hoffman, Hybrid warfare and challenges, „Joint Force Quarterly” 2009, no 52, 
s. 35–39; idem, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac In-
stitute for Policy Studies, Arlington, Virginia 2007.
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terroryzm itd.”30. W celu charakterystyki nowej rzeczywistości wojskowej 
autor zaproponował termin „wojna hybrydowa”, który pozwala najdokład-
niej odzwierciedlać istotne zmiany w naturze wojny. Taka wojna wykracza 
poza tradycyjne wyobrażenia o niej, ma kombinowany charakter, staje się 
plątaniną politycznych intryg, zaciętej walki o dominację polityczną i go-
spodarczą nad państwem, o terytorium, zasoby naturalne, ludzkie i finan-
sowe. Ponadto strony wykorzystują wszystkie możliwe sposoby i wszelkie 
techniki i działania. Ofiarami takiej wojny zazwyczaj są cywile, przede 
wszystkim ludzie starzy, kobiety i dzieci. W warunkach takiego konflik-
tu trudno jest odróżnić, kto ma rację, wrogów od sojuszników, zwykłych 
cywilów od terrorystów, najemników od bojowników. Ukryta zewnętrzna 
wojskowa interwencja, przeprowadzana najemnikami sąsiednich państw 
przy wsparciu nowoczesnych narzędzi rozpoznania i zniszczenia, nadaje 
takiemu konfliktowi bardziej skomplikowany i niejednoznaczny charakter.

Hoffman podkreślał, że wojny hybrydowe nie są czymś nowym, lecz za 
każdym razem są inne; łączą śmiertelny charakter państwowych konfliktów 
z fanatycznym i przewlekłym zawzięciem nieregularnej wojny, co nie tyl-
ko przedłuża konflikt, ale prowokuje rozszerzenie oraz zwiększa koszty na 
utrzymanie bezpieczeństwa. Hybrydowa wojna odzwierciedla konflikt, któ-
ry poważnie kwestionuje konwencjonalne myślenie wojskowe31.

Zagrożenia hybrydowe zawierają pełną gamę różnych sposobów walki – 
tradycyjne możliwości, taktyki i formacje nieregularne, akty terrorystyczne, 
w tym masowa przemoc i przymus, a także wykorzystanie kryminalnych ele-
mentów. Wojny hybrydowe prowadzone są przez państwa i podmioty nie-
państwowe. Te różnorodne działania mogą być podejmowane przez odręb-
ne jednostki, ale na ogół operacyjnie i taktycznie kierowane i koordynowane 
są w ramach głównego pola walki, aby osiągnąć efekty synergiczne w fizycz-
nych i psychicznych wymiarach konfliktu. Efekty można uzyskać na wszyst-
kich poziomach wojny32. Sukces w hybrydowych wojnach wymaga również, 
żeby dowódcy małych jednostek byli w stanie podejmować decyzje i posia-
dali umiejętności taktyczne, a także odpowiednie urządzenia do szybkiego 
reagowania i lepszej adaptacji niż jutrzejszy przeciwnik33. 

30 Idem, Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict, 
Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Washington 
2009, http://bityl.pl/4Jqyc [dostęp: 15.09.2020] (tłum. aut.).

31 Idem, Conflict in the 21st Century, op. cit., s. 8.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 50.
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Jeszcze jeden amerykański autor Nathan Freier34 zaproponował cieka-
wą klasyfikację nieoczekiwanych zdarzeń, od której można zacząć analizę 
wojny hybrydowej35. Podkreślał przy tym, że wszystkie przyszłe strategicz-
ne wstrząsy będą niespodzianką, a istotnym wyzwaniem będzie „szok stra-
tegiczny”36. Autor zaproponował określenie wojny hybrydowej z udziałem 
czterech zagrożeń: tradycyjnego, nieregularnego, katastroficznego terrory-
zmu i destrukcyjnego, które wykorzystują nowoczesną technologię. Ostat-
nie z wymienionych zagrożeń Freier uważa za najmniej zrozumiałe i naj-
bardziej niebezpieczne37. Podkreśla, że wojna hybrydowa, którą jest trudno 
identyfikować i klasyfikować, pozostanie wojną niewojskową i będzie wy-
magać synchronizowania pozamilitarnych działań38. 

To sprawia, że rola nieznanego jest dość ważna, ale należy dodać, że nie-
pewność znika, gdy konflikt staje się operacją czysto wojskową. Oznacza to, 
że strzały na Krymie natychmiast zmieniłyby się w konflikt czysto wojskowy. 
Jak widzimy, świat już dawno opisał i przeanalizował główne cechy wojny 
hybrydowej oraz jej najważniejsze aspekty – maskowanie w narzędzia po-
zamilitarne, jak również wysoki poziom niepewności.

Według Michaela W. Isherwooda wojna hybrydowa zaciera różnicę mię-
dzy wojnami tradycyjną, konwencjonalną i niekonwencjonalną39. I dalej: 
obecnie można rozpatrywać wojnę hybrydową z trzech pozycji. Może się 
ona odnosić do:

 – środowiska pola walki (sytuacji wojskowej) i warunków, 
 – strategii i taktyki wroga, 
 – typu sił, które państwo powinno budować i utrzymywać40. 

Wojna hybrydowa pozwala przeciwnikowi zaangażować się w wiele faz w tym 
samym czasie i stawia inne wymagania wobec sił militarnych. Oprócz tego 
w większości przypadków może łatwo przerodzić się w wojnę konwencjonalną.

34 Dyrektor krajowych spraw bezpieczeństwa w Instytucie Studiów Strategicznych 
U.S. Army War College (SSI), http://bityl.pl/PXEh7 [dostęp: 15.09.2020].

35 N. P. Freier, Strategic Competition & Resistance in the 21st Century: Irregular, Ca
tastrophic, Traditional, & Hybrid Challenges in Context, Carlisle, PA: Army War 
College, 2007. 

36 Idem, Known Unknowns: Unconventional „Strategic Shocks” in Defense Strategy De
velopment, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2008, s. 2.

37 Ibidem, s. VII, 30.
38 Ibidem, s. 33–35.
39 M. W. Isherwood, Airpower for Hybrid War, op. cit., s. 3. 
40 Ibidem.
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Celem działań w wojnie tego typu nie jest fizyczne zniszczenie sił wro-
ga, lecz demoralizacja i narzucanie przez agresora swojej woli obywatelom 
państwa-ofiary. Istotą takiej taktyki jest wykorzystanie narzędzi „miękkiej 
siły” wobec państw nieprzyjacielskich w celu dezintegracji i zmiany władzy 
oraz włączenia do swojej strefy wpływów. W rzeczywistości realizowany 
jest klasyczny pomysł słynnego chińskiego stratega Sun Tzu: „Sto razy wal-
czyć i sto razy wygrać – to nie jest najlepsze z najlepszego; najlepiej z lep-
szego – poskromić armię wroga bez walki”41. Na polu bitwy w warunkach 
wojny hybrydowej obok regularnych sił zbrojnych pojawia się wiele nowych 
podmiotów – nieregularne formacje, powstańcy, bojownicy, gangi, terrory-
ści, prywatne grupy wojskowe42 i zagraniczne legiony, jednostki wywiadow-
cze różnych państw świata i wojskowe kontyngenty międzynarodowych or-
ganizacji43. Zbrojne starcia przy użyciu technologii wojny hybrydowej stają 
się konfliktami na wyczerpanie. W takich sytuacjach strona, która się bro-
ni, walczy na swoim terytorium z różnego rodzaju grupami ekstremistycz-
nymi i terrorystycznymi, przygotowanymi, wyposażonymi i zarządzanymi 
z terytorium innego państwa. W rezultacie powstaje konflikt, w którego 
trakcie następuje stopniowe niszczenie infrastruktury gospodarczej i spo-
łecznej. W pewnych warunkach możliwe zwycięstwa wojskowe mogą ob-
rócić się w dotkliwe problemy gospodarcze, polityczną porażkę, a nawet 
utratę państwowości.

Aby rozwinąć określone poglądy na temat możliwych przyszłych konflik-
tów zbrojnych w 2009 roku w NATO został przygotowany dokument Mul
tiple futures project – Navigating towards 2030 (Projekt różnych wariantów 
na przyszłość – Nawigacja do 2030 roku)44, w którym były cytowane poglą-
dy na temat możliwego rozwoju środowiska bezpieczeństwa i charakteru 
ewentualnych konfliktów militarnych. Jednym z kierunków rozwoju NATO 
było „dostosowanie się do wymogów hybrydowych zagrożeń”. Istotą tego 

41 Sun Tzu, The Art of War, http://bityl.pl/be8dA [dostęp: 15.09.2020] (tłum. aut.).
42 „Prywatne agencje wojskowe w Rosji są narzędziem realizacji interesów narodowych 

bez bezpośredniego udziału państwa” Władimir Putin, 11.04.2012. Путин поддер
жал идею создания в России частных военных компаний, 11.04.2012, http://bityl.
pl/2OQ6z [dostęp: 17.09.2020]; С. Канчуков, Частные военные компании – по
мощь или обуза для России?, 22.08.2012, http://bityl.pl/1vG4N [dostęp: 17.09.2020].

43 М. П. Требін, Гібридна війна як нова українська реальність, „Український со-
ціум” 2014, 3(50), c. 113–127.

44 R. M. Gates, A Balansed Strategy. Reprogramming the Pentagon for a New Age, „For-
eign Affairs” 2009, vol. 88, no. 1, s. 28–40, http://bityl.pl/HPEWj [dostęp: 18.09.2020].
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typu zagrożeń jest to, że możliwy przeciwnik będzie unikać bezpośredniej 
konfrontacji z siłami NATO w „konwencjonalnych operacjach”, zamiast tego 
będzie wykorzystywać nieregularne siły i asymetryczne formy konfrontacji. 
Przewidywano, że „przeciwnik hybrydowy” będzie łączyć regularne i niere-
gularne siły, terrorystyczne i przestępcze elementy, które współdziałają ze 
sobą w różnych „mieszanych trybach”. Podkreślano, że nie będzie on prze-
strzegać międzynarodowego prawa prowadzenia wojny. 

W 2009 roku pojawiła się również monografia Strategic Implications of 
Hybrid War: A Theory of Victory (Strategiczne skutki wojen hybrydowych. Teo
ria zwycięstwa) generała sił powietrznych USA Daniela Lasicy. Autor wydzie-
lił w niej charakterystyczne cechy wojny hybrydowej45. Po pierwsze, twierdzi 
on, że podstawą prowadzenia wojny hybrydowej jest element informacyjno-

-psychologiczny, a obiektem wpływu inicjatora wojny hybrydowej staje się 
najpierw świadomość publiczna, a nie siły zbrojne lub infrastruktura. Po dru-
gie, autor uważa, że zagrożenia hybrydowe mają niejasne kształty, trudno jest 
je wyodrębnić, wykryć, identyfikować i zorganizować odpowiednie działania.

Z kolei przedstawiciele morskiej piechoty USA używają terminu „hy-
brydowy”, aby odzwierciedlić potencjalne zagrożenie regularnych i nieregu-
larnych sił zbrojnych, i nie analizują „wojny hybrydowej” jako nowej formy 
walki, ale raczej jako synonim „konfliktu na pełny zakres”. Nieprzypadkowo 
Departament Obrony USA zaproponował, by wykorzystywać w dokumen-
tach termin „operacja w pełnym zakresie” (full spectrum operation), a nie 

„wojna hybrydowa” (hybrid warfare)46.
Różnorodność poglądów na temat definicji „wojny hybrydowej” jest zwią-

zana z pewnymi osobliwościami, spowodowanymi przez indywidualne do-
świadczenia wojskowe autorów. W takich okolicznościach odbicie rzeczywi-
stości możliwe jest tylko dzięki wnikliwej analizie zdarzeń, które wystąpiły 
podczas operacji antyterrorystycznej w regionach Doniecka i Ługańska oraz 
w trakcie okupacji Autonomicznej Republiki Krymu, w odniesieniu do ba-
dań wybitnych politycznych i wojskowych działaczy.

Jeszcze we wrześniu 2010 roku Departament Obrony USA przygotował 
raport o przyszłych zagrożeniach, gdzie podkreślono, że obecni i przyszli 
przeciwnicy w większym stopniu mogą polegać na łączeniu tradycyjnych 

45 D. Т. Lаsіcа, Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, United States 
Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas AY 2009.

46 D. G. Cox, What if the Hybrid Warfare/Threat Concept Was Simply Meant to Make 
Us Think?, 13.02.2013, http://bityl.pl/PBvyy [dostęp: 18.09.2020].
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i nieregularnych podejść do konfliktów, które są określane jako wojny hy-
brydowe. Według dokumentu narzędzia wojny hybrydowej mogą być uży-
wane nieformalnie, stale zmieniając złożoność i dynamikę bitwy. Są to 
działania nieregularne, pośrednie i asymetryczne, prowadzone pomiędzy 
podmiotami państwowymi i niepaństwowymi o legitymizację i wpływ na 
społeczeństwo. W związku z czym potrzebna jest nauka do skutecznego pro-
wadzenia cyberbojowych strategii w zakresie zasad zaangażowania w cyber-
przestrzeni i wykorzystania jej w trakcie konfliktu oraz taktycznego elemen-
tu działań bojowych. A takiej nauki wojsko Stanów Zjednoczonych nie ma47. 
Ataki cybernetyczne pojawiły się na długo przed analizą wojny hybrydowej 
i otworzyły drogę do codziennego zagrożenia. 

W amerykańskiej myśli wojennej istnieją różne definicje wojny hybrydowej:
 – Strategia wojskowa, która łączy w sobie konwencjonalną wojnę, 

działania nieregularne i cyberwojnę48;
 – Wojna hybrydowa jest używana do opisania ataków przy użyciu ją-

drowej, biologicznej i chemicznej broni, improwizowanych urzą-
dzeń wybuchowych do ataków terrorystycznych oraz wojny in-
formacyjnej49;

 – Złożona i elastyczna dynamiczna przestrzeń pola walki (battle
space), która zapewnia szybką reakcję i dostosowanie (adaptację) 
uczestników do dynamiki bojowej50;

 – Nowoczesny rodzaj wojny partyzanckiej, w tym i miejskiej, któ-
ra łączy nowoczesne technologie i działania wojenne oraz meto-
dy mobilizacji51;

 – Główna metoda asymetrycznej wojny – prowadzenie wojny na 
trzech decydujących frontach – wśród ludności strefy konfliktu, 
społeczeństwa państwa-agresora i społeczności międzynarodowej52; 

47 J. R. Aitoro, Defense lacks doctrine to guide it through cyberwarfare, 13.09.2010, 
http://bityl.pl/z36KT [dostęp: 17.09.2020].

48 D. M. D’Agostino, Hybrid Warfare, op. cit., s. 2; K. H. Hicks, C. E. Wormuth, The 
Future of U.S. Civil Affairs Forces. A Report of the CSIS International Security Pro
gram, CSIS, Washington 2009, s. 28; J. R. Aitoro, Defense lacks doctrine…, op. cit.

49 E. Montalbano, Auditors Find DoD Hasn’t Defined Cyber Warfare, 14.09.2010, http://
bityl.pl/OsAjh [dostęp: 15.09.2020].

50 J. R. Aitoro, Defense lacks doctrine…, op. cit.; E. Montalbano, Auditors Find…, op. cit.
51 E. Wilmshurst, International Law and the Classification of Conflicts, OUP, Oxford 

2012, s. 21; F. G. Hoffman, Hybrid vs. compound war, 1.10.2009, http://bityl.pl/oyKFO 
[dostęp: 15.09.2020].

52 F. G. Hoffman, Hybrid vs. compound war, op. cit. 
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 – Jakakolwiek forma działania wroga, który szybko i elastycznie wy-
korzystuje różne kombinacje dozwolonej broni, wojnę partyzancką, 
terroryzm, przestępstwa na polu bitwy, a wszystko dla osiągnięcia 
swoich celów politycznych53;

 – Wojna hybrydowa jest najlepszym wyjaśnieniem współczesnych 
konfliktów, zawiera kombinację nieprawidłowych działań wojen-
nych, wojny domowej, powstania i terroryzmu54;

 – Każdy wróg, który wykorzystuje i jednocześnie adaptuje złożone 
połączenie konwencjonalnej broni, nieregularnej wojny, terrory-
zmu i zachowań przestępczych do osiągnięcia politycznych celów55. 

Wojna hybrydowa jest strategią, która łączy w sobie konwencjonalną 
wojnę, wojnę domową, partyzantkę, udział najemników, sabotaż, niszcze-
nie infrastruktury państwa. Towarzyszy temu wojna ekonomiczna i poli-
tyczna, sankcje, dyplomatyczna i informacyjna presja. To jest inny rodzaj 
wojny, nowy w swojej intensywności, starożytny z pochodzenia: terroryzm, 
powstańcy, partyzanci, infiltracja zamiast agresji, wojna z zasadzki, wyczer-
pująca przeciwnika, wojna informacji i pomysłów, wojna destrukcyjnych 
zagrożeń, ataki cybernetyczne w Internecie, wojna prowadzona przez pod-
mioty niepaństwowe oraz brak jasno zakreślonych linii frontu56. Wymaga 
to zupełnie nowego rodzaju strategii, a więc całkowicie innego rodzaju tre-
ningu wojskowego57. Wojna hybrydowa jest koncepcyjnie odrębna w tym, 
że zakłada niskie tempo, ale jednak śmiertelne działanie w różnych punk-
tach wzdłuż granicy konfliktu w tym samym czasie58.

53 A. Mumford, B. C. Reis, The Theory and Practice of Irregular Warfare. Warriorschol
arship in counterinsurgency, Routledge, London 2013, s. 13; S. Greer, Convergence 
on the Guidelines for Designing a Virtual Irregular Warfare Internship. A Delphi 
Study, ProQuest, Ann Arbor 2008, s. 79.

54 F. G. Hoffman, Hybrid vs. compound war, op. cit. 
55 Understanding Counterinsurgency Warfare. Doctrine, Operations, and Challenges, 

ed. T. Rid, T. Keaney, Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon (England), New 
York 2010, s. 130; F. G. Hoffman, Hybrid vs. compound war, op. cit. 

56 D. L. Buffaloe, Defining Asymmetric Warfare, The Institute of Land Warfare, Asso-
ciation of the United States Army, Arlington 2006, s. 1.

57 Ibidem.
58 Colonel L. F. Brown, Colonel T. D. Brown, Twentyfirst century warfare will be hy

brid, op. cit., s. 7.
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Istota i ewolucja zagrożeń hybrydowych

Obecnie trwają debaty na temat przyszłych zagrożeń, które są często formuło-
wane jako dychotomiczny wybór pomiędzy walką z terrorystami czy rebelian-
tami a tradycyjną wojną. Jednak zamiast wrogów odznaczających się jednym 
z wybranych podejść do prowadzenia działań wojennych należy się spodzie-
wać tego, że będą wykorzystywane wszystkie dostępne formy wojny naraz.

Takie mieszane zagrożenia są często nazywane asymetrycznymi albo hy-
brydowymi. Zagrożenia hybrydowe obejmują szereg różnych środków prowa-
dzenia wojny, które odnosi się do standardowego uzbrojenia, wykorzystania 
broni konwencjonalnej, nieregularnych taktyk i formacji, aktów terrorystycz-
nych (w tym przymusu i przemocy) oraz przestępczych zachowań w strefie 
działań bojowych, aby osiągnąć założone cele polityczne59. Połączone stoso-
wanie hybrydowych zasobów wobec przeciwnika ma zapewnić asymetrycz-
ną przewagę. Takie wojny mają ukryty charakter i wykorzystuje się je głów-
nie w politycznych, gospodarczych i informacyjnych obszarach.

Uwagę strategów zwróciła nowa forma zagrożenia bezpieczeństwa, jaką 
jest nieregularna agresja zbrojna, tocząca się poniżej progu otwartej wojny, 
która okazała się poważnym wyzwaniem dla władz państwowych, reaktyw-
ności systemów obronnych oraz decyzyjności międzynarodowych instytu-
cji bezpieczeństwa. Analiza takiej wojny jest niemożliwa bez uwzględnie-
nia kontekstu politycznego i wielu sfer ludzkich interakcji, które leżą poza 
obszarem militarnym. 

W 2019 roku Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem przygotował 
dokument Protecting Europe. The EU’s response to hybrid threats, w którym 
przedstawiono praktyczne i operacyjne spostrzeżenia na temat tego, jak UE 
może najlepiej reagować i przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Tekst 
skupia się na trzech kluczowych obszarach polityki, które mają istotne zna-
czenie w kontekście hybrydowym – granicach, infrastrukturze krytycznej 
i dezinformacji – i prezentuje sposób, w jaki UE opracowała konkretne stra-
tegie zwalczania wyzwań hybrydowych w tych obszarach. W dokumencie 
podkreślono znaczenie przygotowania nadrzędnej odpowiedzi strategicznej 
oraz ulepszenia skoordynowanego podejścia UE do zagrożeń hybrydowych60.

59 The origins of the concept of a hybrid war, Electronic journal „The Bell”, 28.02.2015, 
http://bityl.pl/JiLmm [dostęp: 19.09.2020].

60 D. Fiott, R. Parkes, Protecting Europe. The EU’s response to hybrid threats, EUISS, 
Paris 2019, http://bityl.pl/xWT2v [dostęp: 19.09.2020].
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Kiedy ludzie myślą o hybrydowych zagrożeniach, prawdopodobnie wy-
obrażają sobie rosyjskich żołnierzy, którzy w nieoznakowanych zielonych 
mundurach przedostali się przez granicę do Ukrainy w 2014 roku. W wy-
niku działań Federacji Rosyjskiej w ciągu 2014 roku został zniekształcony 
system bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także obecny system 
prawa międzynarodowego61. Najazdy graniczne i zawłaszczanie ziemi za 
pomocą nieoznakowanych żołnierzy mają długą historię – metoda ta zo-
stała zastosowana po raz pierwszy przeciwko Kolumbii w 1930 roku (przez 
Peruwiańczyków), a następnie w Kaszmirze w 1999 roku (Pakistańczycy)62. 
Ale ten „klasyczny” hybrydowy atak graniczny nie jest najważniejszym ce-
lem takich działań, gdy chodzi o zagrożenia hybrydowe. Rosja, Chiny czy 
Turcja raczej nie podejmą takiego ataku na integralność terytorialną państw 
członkowskich UE. Obrona terytorialna prawie wszystkich państw człon-
kowskich UE to zadanie dla NATO. Kompetencje UE polegają z kolei na za-
rządzaniu granicami strefy Schengen. Uprawnienia Unii w tej dziedzinie 
zostały określone w rozdziale V Traktatu o funkcjonowaniu UE63. Arty-
kuł 67 ust. 2 daje UE uprawnienia do tworzenia ram wspólnej europejskiej 
polityki zagranicznej, natomiast art. 67 ust. 3 – zapewnienia bezpieczeń-
stwa w jej granicach64. Tradycyjnie oznacza to zapobieganie przestępczo-
ści transgranicznej i nielegalnej migracji. 

Środki UE i NATO służące przeciwdziałaniu  
zagrożeniom hybrydowym

Unia Europejska poważnie traktuje zagrożenia hybrydowe i próbuje im prze-
ciwdziałać. W Ukrainie i poza nią stara się zapobiegać wrogim działaniom 
Rosji, ale jej środki zaradcze są skierowane również wewnątrz UE. Narzę-
dzia te pomagają chronić samą Unię, jej własne struktury i sieci wewnętrzne 
w obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu międzynarodowego. Te środki 

61 Донбас і Крим: ціна повернення, ред. В. П. Горбулін, О. С. Власюк, Е. М. Лібановa, 
О. М. Ляшенко, Видавництво НІСД, Київ 2015, s. 35.

62 D. Altman, By Fait Accompli, Not Coercion: How States Wrest Territory from Their 
Adversaries, „International Studies Quarterly” 2017, vol. 61, no. 4, s. 881–891.

63 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. C 326, 
26.10.2012, http://bityl.pl/NargJ [dostęp: 12.10.2020].

64 Ibidem, s. 73.
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zaradcze obejmują teraz wszystko: od europejskiej gospodarki cyfrowej do 
morskiej, dziedziny kosmiczną i energetyczną.

Szczególnie ważną rolę w UE odgrywają trzy sektory – bezpieczeństwo 
granic UE, jej infrastruktura krytyczna i środowisko informacyjne. Ochro-
na ich oznacza obronę fundamentów UE, które niezbędne są dla dalszej in-
tegracji europejskiej gospodarki i podstaw demokratycznych instytucji65. 
Unia musi wzmocnić swoją obronę, w szczególności przed niekonwencjo-
nalnymi zagrożeniami. Hybrydowe zagrożenia nie ustąpią w najbliższych 
ramach czasowych, co oznacza, że wysiłki na rzecz budowania odporności 
będą stałym zadaniem UE na zewnątrz i wewnątrz niej. 

Współczesna praktyka działań hybrydowych uwidoczniła, że nastąpiła 
diametralna zmiana strony stosującej działania hybrydowe. Po raz pierw-
szy to przeciwnik zdecydowanie silniejszy, mocarstwo światowego forma-
tu – Rosja, wykorzystuje pełne spektrum oddziaływania hybrydowego w kie-
runku przeciwnika słabego i niezdolnego do obrony integralności własnego 
terytorium66.

W 2016 roku Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrz-
nych (ESDZ) opracowały wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania zagro-
żeniom hybrydowym, zawierające 22 działania dla państw członkowskich 
i instytucji. Określają one sposoby rozpoznawania zagrożeń hybrydowych, 
zwiększania ich świadomości i podejmowania czynności na rzecz budowa-
nia odporności. Chociaż działania te w żadnej mierze nie wyczerpują tego 
zagadnienia, wspólne ramy określiły jednoznaczną ambicję, aby zwalcza-
nie zagrożeń hybrydowych stało się priorytetem UE. Najbardziej konkret-
ne efekty to utworzenie Komórki UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach 
Hybrydowych (Hybrid Fusion Cell) w ramach Centrum Analiz Wywiadow-
czych UE (EU INTCEN), a także Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Za-
grożeń Hybrydowych (Hybrid CoE) w Helsinkach67.

Hybrydowe zagrożenia stały się stałym elementem naszego środowiska 
bezpieczeństwa. Ze względu na zwiększone możliwości oddziaływania hy-
brydowego w obecnej erze informacji wyzwania hybrydowe będą rosnąć. 
W związku z tym w różnych państwach świata powstają naukowe centra 

65 D. Fiott, R. Parkes, Protecting Europe…, op. cit., s. 2. 
66 M. Banasik, R. Parafianowicz, Teoria i praktyka działań hybrydowych, „Zeszyty 

Naukowe AON” 2015, nr 2(99), s. 5.
67 A. Hagelstam, Cooperating to counter hybrid threats, 23.11.2018, http://bityl.pl/

nzf1U [dostęp: 7.10.2020].
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do analizy i zwalczania tego typu zagrożeń. Jednym z pierwszych takich 
ośrodków było Centrum przeciwko Terroryzmowi i Zagrożeniom Hybry-
dowym (czes. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám), które po-
wstało 1 stycznia 2017 roku jako jednostka kontrpropagandowa i antyterro-
rystyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Jego celem 
jest identyfikacja różnych typów zagrożeń hybrydowych, przede wszystkim 
przeciwdziałanie dezinformacji, fałszywym wiadomościom, oszustwom i za-
granicznej propagandzie68. 

W 2017 roku powstało również Europejskie Centrum ds. Zwalczania 
Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE. The European Centre of Excellence 
for Countering Hybrid Threats) w Helsinkach, które ma służyć jako ośro-
dek wiedzy eksperckiej, wspierający indywidualne i zbiorowe wysiłki kra-
jów uczestniczących w celu zwiększenia ich zdolności cywilno-wojskowych, 
odporności i gotowości do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawy bezpieczeństwa europejskiego. 

Inicjatywa powstania Centrum pochodzi ze wspólnego komunikatu Ko-
misji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego 
i Rady „Wspólne ramy przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym – odpo-
wiedź Unii Europejskiej”69, podjętego w Brukseli 6 kwietnia 2016 roku. A już 
8 lipca 2016 roku Rada Europejska w Warszawie, przewodniczący Rady Eu-
ropejskiej, przewodniczący Komisji i Sekretarz Generalny NATO zadekla-
rowali potrzebę zwalczania zagrożeń hybrydowych, a następnie w deklara-
cji UE–NATO wezwano członków do stworzenia Centrum przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym. Inicjatywę poparto w zbiorze wniosków dotyczą-
cych wdrożenia wspólnej deklaracji UE/NATO, zatwierdzonym przez Radę 
Unii Europejskiej i Radę Północnoatlantycką 6 grudnia 2016 roku70. W dniu 
24 maja 2017 roku rząd fiński przedłożył Parlamentowi projekt ustawy o Eu-
ropejskim Centrum ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych. Ustawa weszła 
w życie z dniem 1 lipca 2017 roku71.

Od kwietnia 2017 roku liczba uczestniczących państw wzrosła z 9 do 27 
w styczniu 2020 roku, a kilka kolejnych wyraża coraz większe zainteresowanie 

68 Centre Against Terrorism and Hybrid Threats, http://bityl.pl/E6Fw5 [dostęp: 17.10.2020].
69 Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady „Wspólne ramy przeciw-

działania zagrożeniom hybrydowym – odpowiedź Unii Europejskiej”, JOIN(2016) 
18 final z 6.04.2016, http://bityl.pl/4bijl [dostęp: 15.02.2020].

70 A. Hagelstam, Cooperating to counter hybrid threats, op. cit.
71 R. Standish, Finland opens a new center to fight ‘hybrid threats’ from Russia and 

beyond, 3.10.2017, http://bityl.pl/mgY8y [dostęp: 15.02.2020].
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przystąpieniem do Centrum. Jego uczestnikami są: Austria, Kanada, Cypr, 
Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wę-
gry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone. Centrum ściśle współpracuje z UE i NATO. 
Członkostwo jest otwarte dla wszystkich państw UE i sojuszników NATO72.

Podobne centra istnieją już w Estonii, na Łotwie i Litwie, jednak Cen-
trum Doskonalenia ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych jako pierwsze 
połączyło sojusz wojskowy z auspicjami UE. Co więcej, nowe Centrum ma 
funkcjonować jako uzupełnienie innych centrów i podkreślać zwiększoną 
współpracę między UE a NATO od czasu aneksji Krymu przez Rosję i woj-
ny w Ukrainie w 2014 roku.

Hybrid CoE powstało, aby zbadać „wojnę hybrydową” – strategiczne 
wykorzystanie dyplomacji, polityki, mediów, cyberprzestrzeni i wojska 
w celu destabilizacji i osłabienia rządu przeciwnika. W tym czasie stosun-
ki między Rosją a Zachodem osiągnęły nowy poziom napięcia. W centrum 
tego ros nącego sporu jest wykorzystanie przez Federację Rosyjską połą-
czenia wojskowej postawy, dezinformacji i technologii XXI wieku: rosyj-
skie odrzutowce sondowały fińską i szwedzką przestrzeń powietrzną; ro-
syjska propaganda atakowała kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę; USA 
oskarżyły Kreml o ingerowanie w wybory w 2016 roku. Moskwa zaprze-
czyła wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy innych krajów i twierdziła, że 
jej postawa wojskowa jest uzasadnioną reakcją na przekraczanie przez 
NATO jej granic. W tym kontekście nowe Centrum dąży do znalezienia 
skutecznych sposobów, aby przeciwstawić się zagrożeniom hybrydowym 
ze strony Rosji73.

Praca nowego Centrum nie ogranicza się wyłącznie do śledzenia jaw-
nej i tajnej taktyki Kremla, koncentruje się również na tym, w jaki sposób 
grupy takie jak ISIS wykorzystują media społecznościowe i propagandę do 
przekazywania swoich wiadomości. Ponadto, oprócz zewnętrznych zagro-
żeń, Centrum bada również, jak problemy wewnętrzne, takie jak stosunki 
rasowe i nierówności ekonomiczne, mogą działać na rzecz osłabienia de-
mokratycznych rządów74. 

72 Idem, Inside a European Center to Combat Russia’s Hybrid Warfare, 18.01.2018, 
http://bityl.pl/nBGZD [dostęp: 15.02.2020].

73 Ibidem.
74 What is Hybrid CoE, http://bityl.pl/V08ZZ [dostęp: 10.10.2020].
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Centrum zostało podzielone na cztery główne obszary, za każdy z nich od-
powiada jedno z państw członkowskich. Wielka Brytania prowadzi badania 
ds. hybrydowych metod wywierania wpływu, Szwecja – analizy dla podmio-
tów niepaństwowych, Finlandia odpowiedzialna jest za słabości i odporności 
państw członkowskich Centrum, co pozwoliło na dzielenie się najlepszymi 
praktykami w takich kwestiach jak odporność systemów prawnych, bezpie-
czeństwo obszarów morskich i portów, sieci elektroenergetyczne, drony i za-
kłócanie wyborów. Czwarty obszar – do spraw strategii i obrony w odniesie-
niu do wojny hybrydowej – jest zarządzany przez Niemcy75.

Zagrożenia hybrydowe jako wyzwania dla pokoju 
i bezpieczeństwa

Europejskie środowisko bezpieczeństwa staje się coraz bardziej hybrydowe. 
Dodatkowo do tradycyjnej domeny wojskowej dołączyły zagrożenia bezpie-
czeństwa wpływające na wszystkie aspekty życia społecznego. Analiza długo-
terminowego zagrożenia hybrydowego pomoże nam zrozumieć zmieniają-
ce się środowisko bezpieczeństwa i lepiej przygotować się do reagowania 
na potencjalne zagrożenia w przyszłości. 

Hybrydowe zagrożenia wymagają ostrożnego zachowania równowagi 
między podstawowymi prawami a bezpieczeństwem, otwartym rynkiem 
i bezpieczną gospodarką. Czas i szybka reakcja na te zagrożenia są kluczo-
we i obowiązkowe dla instytucji i państw członkowskich UE. Zagrożenia hy-
brydowe – niekonwencjonalne zagrożenia, które mieszczą się w progu siły 
militarnej – stały się wszechobecną cechą dzisiejszego środowiska bezpie-
czeństwa. Chociaż UE jest dziś znacznie lepiej przygotowana do wykrywa-
nia i zwalczania zagrożeń hybrydowych niż sześć lat temu, ta nowa forma 
asymetrycznego konfliktu pozostaje głównym wyzwaniem dla współczes-
nego bezpieczeństwa76.

Zagrożenia hybrydowe (hybrid threats) odnoszą się do kombinacji dzia-
łań łączących często metody konwencjonalne i niekonwencjonalne, które 
mogą być stosowane w sposób skoordynowany przez podmioty państwowe 

75 Hybrid CoE’s key themes and approaches to countering hybrid threats in 2021, 
http://bityl.pl/u4Tft [dostęp: 15.04.2021]; EU and NATO welcome Hybrid CoE, 
4.10.2017, http://bityl.pl/u4Tft [dostęp: 15.02.2020].

76 D. Fiott, R. Parkes, Protecting Europes…, op. cit., s. 3.
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i niepaństwowe. Pozostają one jednocześnie poniżej progu formalnego wy-
powiedzenia wojny. Ich celem jest nie tylko spowodowanie bezpośrednich 
szkód i wykorzystanie słabości, ale również destabilizacja społeczeństw oraz 
stworzenie niejasności utrudniającej podejmowanie decyzji77. 

Zagrożenia hybrydowe to metody, narzędzia i działania ukierunkowane 
na podatność przeciwnika w celu wzmocnienia własnych interesów, strategii 
i celów. Luki mogą powstawać dzięki pamięci historycznej, przepisom, sta-
rym praktykom, czynnikom geostrategicznym (logistyka, geografia, zasoby 
naturalne, infrastruktura), silnej polaryzacji społeczeństwa, wadom techno-
logicznym, różnicom ideologicznym itp.78 Jeśli interesy i cele użytkownika 
metod hybrydowych nie zostaną osiągnięte, sytuacja może przerodzić się 
w wojnę hybrydową, w której wyraźnie wzrośnie rola wojska i przemocy. 
Zagrożenia hybrydowe to „siła słabych”, a gdy są skutecznie wykorzystywa-
ne, mogą przynieść znaczne korzyści „słabszej stronie”, jak również stwo-
rzyć przyszły potencjał konfliktu, w którym będą również wdrażane instru-
menty wojskowe79.

Termin „zagrożenie hybrydowe” odnosi się do działań podejmowanych 
przez podmioty państwowe lub niepaństwowe, które mają osłabić cel lub 
zaszkodzić mu poprzez wpłynięcie na jego proces decyzyjny na poziomie 
lokalnym, regionalnym, państwowym lub instytucjonalnym. Takie czyn-
ności są skoordynowane i zsynchronizowane oraz celowo ukierunkowa-
ne na słabości demokratycznych państw i instytucji. Działania mogą mieć 
miejsce np. w dziedzinach politycznych, gospodarczych, wojskowych, cy-
wilnych lub informacyjnych. Prowadzone są przy użyciu szerokiej gamy 
środków i mają na celu pozostanie poniżej progu wykrywalności i przypi-
sania ich autorstwa80.

Zagrożenie hybrydowe wysuwa na pierwszy plan komplikacje i dylematy 
związane ze zmieniającym się globalnym środowiskiem. Jest często używane 
zamiennie z odniesieniami do wojny hybrydowej, aby uchwycić wzajemnie 

77 O. Wasiuta, Zagrożenia hybrydowe (Hybrid threats), [w:] Vademecum bezpieczeń
stwa, op. cit., s. 728.

78 K. Liedel, Zagrożenia hybrydowe. Jak zmienia się środowisko bezpieczeństwa RP?, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Wydanie specjalne –Wojna hybrydowa 
2015, s. 51–58.

79 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, op. cit., s. 51–
53; O. Wasiuta, Zagrożenia hybrydowe, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 4, red. 
O. Wasiuta, S. Wasiuta, Libron, Kraków 2021, s. 771–772.

80 Hybrid threats as a concept, http://bityl.pl/2TstK [dostęp: 10.09.2020].
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powiązany charakter wyzwań (konflikt etniczny, terroryzm, migracje i słabe 
instytucje), wielość zaangażowanych podmiotów (sił regularnych i nieregu-
larnych, grup przestępczych) i różnorodność konwencjonalnych i niekon-
wencjonalnych środków (wojskowe, dyplomatyczne, technologiczne, go-
spodarcze). Zagrożenie hybrydowe to zjawisko wynikające z konwergencji 
i wzajemnego połączenia różnych elementów, które razem tworzą bardziej 
złożone i wielowymiarowe zagrożenie81. 

Zakres metod i działań jest szeroki: wpływ na informacje i propagandę; 
słabości logistyczne, takie jak rurociągi, dostawy energii; szantaż gospodar-
czy i handlowy; podważanie roli instytucji międzynarodowych; terroryzm; 
zwiększanie poczucia niebezpieczeństwa (incydenty graniczne, takie jak na-
ruszenie przestrzeni powietrznej, mówienie o uzasadnionych interesach, py-
tania imigracyjne) itp. Ci, którzy stosują metody i działania hybrydowe, są 
zazwyczaj pod pewnymi względami słabymi aktorami/państwami lub ak-
torami unikającymi otwarcie zadeklarowanej wojny82. Bez działalności hy-
brydowej nie mogliby przeforsować swoich planów.

Obawy związane z zagrożeniami hybrydowymi zostały po raz pierw-
szy odzwierciedlone w Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 roku, która 
wymieniła powstanie nowych zagrożeń. Ale tylko w związku z działania-
mi Rosji w Ukrainie oraz z kampanią ISIS/Daesh koncepcja zagrożenia hy-
brydowego nabrała nowego znaczenia. W maju 2015 roku Polska ogłosiła 
Warszawską Inicjatywę Adaptacji Strategicznej (Warsaw Strategic Adapta-
tion Initiative), w której sformułowała sugestie dotyczące dalszych środków 
i działań pozwalających Sojuszowi lepiej dopasować swój potencjał i zdol-
ności do współczesnych zagrożeń83. 

Trwająca transformacja w międzynarodowych strukturach władzy zapew-
nia sprzyjające środowisko dla działań hybrydowych. Nasilający się konflikt 
wartości między Zachodem a państwami autorytarnymi powoduje erozję 
międzynarodowych norm i instytucji oraz sprawia, że otwarte społeczeństwa 

81 F. G. Hoffman, Examining Complex Forms of Conflict Gray Zone and Hybrid Chal
lenges, „PRISM” 2018, vol. 7, no. 4, s. 30–47.

82 O. Wasiuta, Zagrożenia hybrydowe (Hybrid threats)…, op. cit., s. 728–729.
83 B. Giegerich, NATO’s Strategic Adaptation, the Warsaw Summit and Beyond, „The 

Polish Quarterly of International Affairs” 2016, no. 1, s. 61–68; M. Fryc, From Wales 
to Warsaw and Beyond: NATO’s Strategic Adaptation to the Russian Resurgence on 
Europe’s Eastern Flank, „Connections: The Quarterly Journal” 2016, vol. 15, no. 4, 
s. 45–65; J. Ringsmose, S. Rynning, Now for the Hard Part: NATO’s Strategic Ada
ptation to Russia, „Survival” 2017, vol. 59, no. 3, s. 129–146.
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zachodnie stają się celem wszechstronnych działań hybrydowych. Konflikt 
wartości, który rozciąga się na wewnętrzną sferę społeczeństw zachodnich, 
zwiększa polaryzację i brak jedności wewnątrz państw zachodnich i między 
nimi, czyniąc je bardziej podatnymi na zewnętrzne wpływy. Niedawne osiąg-
nięcia w zakresie nowoczesnych technologii i coraz bardziej złożone środo-
wisko informacyjne dostarczają potężnych narzędzi dla aktorów hybrydo-
wych, jeśli zachodnia społeczność nie przeciwstawia się im odpowiednio.

W związku z tym Centrum Doskonalenia ds. Zwalczania Zagrożeń Hy-
brydowych (Hybrid CoE. The European Centre of Excellence for Counter-
ing Hybrid Threats ) charakteryzuje zagrożenia hybrydowe jako:

 – skoordynowane i zsynchronizowane działania, które specjalnie ce-
lują w systemowe słabości państw demokratycznych i instytucji za 
pomocą szerokiego zakresu środków;

 – działania wykorzystujące zróżnicowanie progów wykrywania 
i atrybucji, a  także różnice w  interfejsach (pokój wojenny, we-
wnętrzny–zewnętrzny, lokalny–państwowy, krajowy–międzyna-
rodowy, przyjaciel–wróg);

 – działania, których celem jest wywarcie wpływu na różne formy po-
dejmowania decyzji na poziomie lokalnym (regionalnym), państwo-
wym lub instytucjonalnym, aby faworyzować i/lub zdobywać strate-
giczne cele sprawcy, jednocześnie podważając i/lub zmieniając cel84.

Hybrydowe działania stają się coraz częstym elementem europejskiego 
środowiska bezpieczeństwa. Intensywność tych działań wzrasta wraz z ros-
nącymi obawami o wybory w państwach demokratycznych, w które ingeru-
ją państwa autorytarne i totalitarne, kampaniami dezinformacyjnymi, zło-
śliwymi działaniami cybernetycznymi i sprawcami hybrydowych działań, 
próbującymi radykalizować część najbardziej podatnych członków społe-
czeństwa. Należy zauważyć, że zagrożenia hybrydowe są ponadnarodowe, 
a także ponadregionalne. Granice nie są przestrzegane. Podatności na za-
grożenia hybrydowe nie ograniczają się do granic państwowych.

Analiza wyzwań stawianych zagrożeniom hybrydowym doprowadziła do 
powstania kompleksowego podejścia łączącego wszystkie podmioty i dostęp-
ne instrumenty: siły wojskowe, dyplomację, pomoc humanitarną, procesy 
polityczne, rozwój gospodarczy i technologię. Ważne jest jednak również 
zrozumienie, że dostosowania wprowadzone w środowisku bezpieczeństwa 
zdominowanym przez zagrożenia hybrydowe mogą mieć długoterminowy 

84 Hybrid threats as a concept, op. cit.
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wpływ na stabilność ładu międzynarodowego i mogą oddziaływać na glo-
balne zmiany władzy85. 

Jeśli zagrożenia hybrydowe nie zostaną wykryte i przeanalizowane na 
czas, przekroczony zostanie próg między zagrożeniami hybrydowymi a woj-
ną hybrydową. Dlatego ważne jest, aby odróżnić strefę wojny, pokoju i „sza-
rości”. Hybrydowe operacje zagrażające, które nie mają charakteru walki 
hybrydowej, mogą zakończyć się sukcesem, jeśli przeciwnik zostanie zastra-
szony na tyle, by zmienić kurs polityczny lub zareagować w sposób szkodli-
wy dla niego samego. Zarówno hybrydowe zagrożenia, jak i wojna hybry-
dowa wykorzystują również twórczo nasze poznawcze predyspozycje do 
podkreślania wojskowych środków przeciwko szerszemu zestawowi nie-
konwencjonalnych celów86.

Aby zwiększyć świadomość przed potencjalnymi zagrożeniami hybrydo-
wymi, Komisja Europejska w kwietniu 2016 roku zaproponowała, by pań-
stwa unijne wypracowały wspólne sposoby obrony przed nimi i ustanowiły 
strategiczną komunikację między sobą poprzez specjalne mechanizmy wy-
miany informacji i koordynację działań UE.

Przykłady zagrożeń hybrydowych: 
 – terroryzm: organizacje terrorystyczne, takie jak Boko Haram, Al-

-Kaida na Półwyspie Arabskim i ISIS/Daesh, działają na teryto-
riach wielu krajów i stosują różnorodne narzędzia ekonomiczne, 
wojskowe i technologiczne, aby osiągnąć swoje cele polityczne87; 

 – cyberprzestępczość: operacje państwowych hakerów z Rosji i Chin 
oraz cyberprzestępczość są ułatwione przez trudności z przypisaniem 
sprawstwa i brak norm zachowania państwa w cyberprzestrzeni88; 

 – przestępczość zorganizowana: uzbrojone grupy przestępcze i kar-
tele narkotykowe w Meksyku stosują przemoc w walce o terytorium 

85 A. Mumford, The Role of Counter Terrorism in Hybrid Warfare. A report prepared 
for NATOs Centre of Excellence for Defence Against Terrorism (COE DAT), Uni-
versity of Nottingham, UK 2016, http://bityl.pl/U3YF0 [dostęp: 7.10.2020].

86 H. Smith, In the era of hybrid threats: Power of the powerful or power of the “weak”?, 
Hybrid CoE 2017, http://bityl.pl/rm0PR [dostęp: 7.10.2020].

87 Szerzej na ten temat: O. Wasiuta, S. Wasiuta, P. Mazur, Państwo Islamskie ISIS. 
Nowa twarz ekstremizmu, Difin, Warszawa 2018.

88 M. Lakomy, Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku 
XXI wieku, „Stosunki międzynarodowe” 2010, t. 42, nr 3–4, s. 55–71; S. Gardocki, 
J. Worona, Wykorzystanie przez Rosję cyberprzestrzeni w konfliktach hybrydowych 
a rosyjska polityka cyberbezpieczeństwa, „Colloquium Pedagogika – Nauki o Poli-
tyce i Administracji” 2020, nr 2, s. 33–46.
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i zyski gospodarcze. Erozja bezpieczeństwa ma z kolei negatywny 
wpływ na meksykańską gospodarkę89;

 – spory morskie: Chiny realizują swoje cele na Morzu Południowo-
chińskim, łącząc presję gospodarczą i wojskową z rozległymi pro-
jektami rekultywacji terenów na archipelagu Spratly90; 

 – przestrzeń kosmiczna: zniszczenie satelitów przeciwników, zakłó-
cenie ich pracy, ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni orbitalnej 
(i dostępu do satelitów) wynikające z kosmicznych śmieci – stwo-
rzone, m.in. przez testy rakiet antysatelitarnych91;

 – niedobór zasobów: zależność między krajami dotycząca zasobów 
naturalnych jest w coraz większym stopniu wykorzystywana do 
celów politycznych;

 – tajne operacje: przykładowo strategiczne wykorzystanie przez Ro-
sję sił specjalnych („zielonych ludzików”) oraz wojny informacyj-
nej w Ukrainie i w innych państwach europejskich92.

Współczesny wymiar działań hybrydowych

Zagrożenia hybrydowe dzieli się mniej więcej na dwie fazy: fazę wstęp-
ną i fazę operacyjną. W fazie początkowej przeciwnik stale monitoruje 
sytua cję, wykorzystując dość subtelne środki wpływania, stopniowo popra-
wiając swoje aktywa. Jeśli zostanie podjęta decyzja, może zapoczątkować 

89 K. Kiepura, Wojna z kartelami narkotykowymi w Meksyku, „Przegląd Geopolitycz-
ny” 2018, nr 25, s. 151–161; A. Kotasińska, Wojna meksykańskich karteli narkotyko
wych, „Przegląd Nauk Stosowanych” 2016, nr 10, s. 123–135; A. Jargiełło, Założenia 
strategii bezpieczeństwa Felipe Calderona i Enrique Peña Nieto w zakresie zwal
czania przestępczości zorganizowanej w Meksyku, „Ameryka Łacińska. Kwartalnik 
Analityczno-Informacyjny” 2018, nr 1(99), s. 51–70.

90 M. Zuziak, Konflikt na Morzu Południowochińskim. Zarys historyczny, omówienie 
problemów natury politycznej i prawnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
polityki zagranicznej Chin, „Nowa Polityka Wschodnia” 2018, nr 18(3), s. 131–153.

91 R. Kopeć, Broń antysatelitarna. U progu drugiego etapu militaryzacji kosmosu, „Po-
liteja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego” 2018, nr 53, s. 45–71.

92 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludz
kości, [w:] Walka informacyjna. Uwarunkowania, incydenty, wyzwania, red. H. Ba-
torowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, 
s. 71–90.
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poważniejszą operację hybrydową, dzięki której skutek użytych środków 
stanie się silniejszy.

Zagrożenia hybrydowe są zróżnicowane i nieustannie się zmieniają, 
a środki obejmują zarówno fałszywe profile w sieciach społecznościowych, 
jak i starannie przygotowane cyberataki, aż po otwarte użycie siły militar-
nej, w tym także wszystko, co mieści się między nimi. Narzędzia hybrydo-
we mogą być stosowane niezależnie lub w połączeniu z innymi, w zależno-
ści od charakteru celu i pożądanego rezultatu. Dlatego konieczne jest, aby 
przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym było dynamiczne i adaptacyj-
ne, należy na bieżąco śledzić zmiany i przewidzieć, jaki będzie kolejny cel 
i jakie środki można zastosować93.

Przykładem mogą być działania po wyborach prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych w 2016 roku. Uwaga dotycząca przeciwdziałania zagroże-
niom hybrydowym koncentrowała się na komunikacji strategicznej, dezinfor-
macji i utrudnianiu procesu wyborczego. Następna zmiana uwagi nastąpiła 
po użyciu przez Kreml broni chemicznej – środka paraliżująco-drgawko-
wego w Salisbury. Wydarzenie to podkreśliło kwestię zagrożenia wykorzy-
stania substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych 
jako priorytetu. Natomiast zatrucie przywódcy rosyjskiej opozycji i działa-
cza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego środkiem nerwowym Nowiczok 
potwierdza wykorzystanie zagrożeń hybrydowych w polityce wewnętrznej94. 
Nie widzieliśmy jeszcze wszystkich możliwości zagrożeń hybrydowych i mo-
żemy być pewni, że wkrótce pojawią się nowe.

Podsumowanie

Zagrożeniom hybrydowym należy zapobiegać jako elementom „pasywnym”, 
takim jak gwałtowne wstrząsy lub niespodzianki, oraz bardziej aktywnym 
poprzez wykorzystanie potężnych środków do przygotowania i ochrony 
funkcji i struktur, które najprawdopodobniej staną się celami ataków hy-
brydowych. W tym kontekście niemożliwe jest wyolbrzymienie znaczenia 

93 O. Wasiuta, „Zielone ludziki”, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, op. cit., s. 752–754; 
M. Normark, How states use nonstate actors: A modus operandi for covert state 
subversion and malign networks, Hybrid CoE 2019, http://bityl.pl/zcWCX [dostęp: 
7.10.2020].

94 M. Galeotti, The Navalny poisoning case through the hybrid warfare lens, Hybrid 
CoE, Helsinki 2020, http://bityl.pl/98iRn [dostęp: 7.10.2020].
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aktywnych działań na rzecz wzmocnienia gotowości cywilnej, wolnej pra-
sy, wykształconej ludności i skutecznej struktury prawnej.

Niezwykle ważne jest wypracowanie wspólnego rozumienia zagrożeń 
hybrydowych, zważywszy na dużą liczbę różnych podmiotów, które muszą 
ze sobą współpracować, uzyskiwanych poprzez regularne interakcje zarów-
no wewnątrz, jak i pomiędzy odpowiednimi strukturami UE i NATO w celu 
osiągnięcia jednego celu. Wspólne rozumienie zagrożeń hybrydowych nie 
oznacza dogmatycznej definicji, która może stać się przestarzałą już następ-
nego dnia lub może mieć wpływ na charakter przeciwdziałania tym zagro-
żeniom. Zagrożenia hybrydowe są nie tylko zróżnicowane, ale są specjalnie 
przystosowane do uderzenia w słabe strony w określonych celach. Oznacza 
to, że każdy kraj musi mieć własne zrozumienie rodzaju zagrożeń hybrydo-
wych, które można zastosować wobec niego. Osiąga się to poprzez uważne 
badanie własnych słabych miejsc, a nie kosztem uniwersalnej definicji nie-
uniwersalnej koncepcji.

Słabości na poziomie krajowym mogą wpływać na sytuację poza grani-
cami. Przykładem tego mogą być globalne systemy pozycjonowania (GPS), 
systemy transportowe lub wzajemnie połączone sieci elektryczne – atak na 
wrażliwy węzeł w jednym kraju z pewnością doprowadzi do konsekwencji 
w innych krajach, w których nie ma takich słabych miejsc. Dlatego atak hy-
brydowy przeciwko wrażliwej pozycji państwa wymaga nie tylko przeciw-
działania na poziomie suwerennym, ale także wspólnego planowania, reak-
cji i wspólnej odpowiedzi. 

Głównym problemem zagrożeń hybrydowych jest brak jakichkolwiek 
regulacji ze strony międzynarodowego prawa humanitarnego. Współczes-
ne spojrzenie na konflikty koncentruje się głównie na fizycznym wymiarze, 
którego rola jest coraz mniejsza – zastępują go wojna gospodarcza i infor-
macyjna. Działania niemilitarne wykorzystywane w ramach konfliktów hy-
brydowych mają na celu głównie oddziaływanie na ludność cywilną oraz 
społeczność międzynarodową. Ich zadaniem jest osłabianie woli sprzeci-
wu i złamanie oporu agresji, zwiększanie poziomu zniechęcenia oraz nie-
zadowolenia społecznego, co w rezultacie ma doprowadzić do zakończenia 
konfliktu zgodnie z założeniem najeźdźcy.

Zagrożenia, które istniały podczas zimnej wojny, były jasne i zrozumia-
łe. Dziś środowisko bezpieczeństwa jest trudniejsze do zdefiniowania. Ma 
to związek z naturą zagrożeń hybrydowych. Zagrożenia, metody i działa-
nia są wielowymiarowe, a powiązania między różnymi czynnościami są nie-
jasne. Czasem nie można ich nawet zweryfikować. Zagrożenia hybrydowe 
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jako takie nie są związane z wojną hybrydową, ale jeśli nie zostaną na czas 
wykryte, może do niej dojść. Różne zagrożenia hybrydowe, powiązane ze 
sobą, istniały na długo przed aneksją Krymu lub powstaniem ISIS, ale były 
trudne do wykrycia. Innymi słowy, jeśli zagrożenia te nie zostaną wyelimi-
nowane, stajemy wobec zagrożeń operacji wojennych.
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Streszczenie: W artykule omówiono zagrożenia hybrydowe i kroki, jakie 
UE i NATO podejmują w ostatnich latach w ramach różnych inicjatyw kra-
jowych, unijnych i NATO, aby im zaradzić. Chociaż zagrożenia te nie stano-
wią nowego wyzwania dla państw i podmiotów międzynarodowych, stały 
się głównym problemem krajów europejskich po rozpoczęciu rosyjskiej 
wojny hybrydowej w Ukrainie w 2014 roku. W artykule stwierdzono, że 
przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym jest ciągłym, niekończącym 
się procesem, który wymaga rozwoju odporności społecznej i rządowej. Za-
grożenia hybrydowe stale się zmieniają i ewoluują, co oznacza, że nasza re-
akcja na nie również musi ewoluować i się zmieniać. Dzisiejsze zagrożenia 
bezpieczeństwa są nie tylko intensywne technologicznie, ale również nie-
botycznie drogie, co wymaga solidnej podstawy ekonomicznej i najnowo-
cześniejszych możliwości technologiczno-przemysłowych.

Słowa kluczowe: zagrożenia hybrydowe, wojna hybrydowa, środki UE i NATO służące 
przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, doktryny wojskowe, Hybrid CoE
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Zagrożenia naturalne i techniczne – 
występowanie zjawisk w środowisku 
bezpieczeństwa

Wstęp

Poczucie obiektywnego bezpieczeństwa oraz rozwój jednostki są podsta-
wowymi wymiarami istnienia w społeczeństwie, w państwach lub organiza-
cjach międzynarodowych. Obydwa zjawiska wzajemnie się warunkują – bez 
bezpieczeństwa nie można realizować celów i zamierzeń, zaś rozwój uła-
twia zapewnianie bezpieczeństwa. Fundamentem, na którym można zbudo-
wać przytoczoną relację, jest bezpieczeństwo1. Definicji bezpieczeństwa jest 
wiele, jednak na potrzeby niniejszego rozdziału należy przyjąć najczęściej 
przytaczane objaśnienie, według którego bezpieczeństwo to stan (osiągnięte 
poczucie bezpieczeństwa danego podmiotu) oraz proces (zapewnianie po-
czucia bezpieczeństwa podmiotu). Bezpieczeństwo jest dynamicznym pro-
cesem, dlatego będąc kategorią danego podmiotu, powinno być określane 
jako dziedzina jego aktywności, w której warunkowane są treści zapewnie-
nia przetrwania (oraz jego możliwości w tym zakresie) oraz swobody reali-
zacji własnych interesów w środowisku pełnym niebezpieczeństw i zagrożeń. 
W tym aspekcie należy wykorzystać pewne szanse (jako okoliczności sprzy-
jające), stawiać czoła wyzwaniom, redukować ryzyko oraz przeciwstawiać 
się zagrożeniom i zapobiegać im dla wszelkich podmiotów i ich interesów2. 

Natomiast wywodzące się z definicji bezpieczeństwa – środowisko bez-
pieczeństwa, to obszar, w którym dana jednostka czy podmiot egzystuje 

1 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 19.

2 Ibidem, s. 20.
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w określonym momencie3. Wyróżnić można w tym aspekcie wszystkie ze-
wnętrzne i wewnętrzne (działania na podmiot w zależności od jego położe-
nia), militarne i niemilitarne (w zależności od użytych środków na działanie 
otoczenia), potencjalne i realne (jako prawdopodobieństwo wystąpienia), 
intencjonalne i losowe (celowo zaplanowane lub wynikające z pobudek na-
turalnych świata) warunki, w jakich realizowany jest przez podmiot bez-
pieczeństwa interes, z założeniem, iż wykorzystuje on szanse, podejmuje 
wyzwania, ogranicza ryzyko i przeciwdziała zagrożeniom w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa4. By pojąć środowisko bezpieczeństwa, można je rozpa-
trywać w aspekcie lokalnym, regionalnym i globalnym5. 

Celem niniejszego rozdziału będzie przedstawienie wybranych zagrożeń 
naturalnych oraz technicznych, które mogą wpływać na środowisko bezpie-
czeństwa współczesnego świata. W artykule szczegółowo zostaną opisane 
zjawiska, jakie można zaobserwować w kontekście postrzegania bezpieczeń-
stwa z założeniem wyznaczników środowiska bezpieczeństwa. Zagrożenia 
naturalne i techniczne są elementem środowiska bezpieczeństwa, mogą one 
hipotetycznie wynikać zarówno z pobudek losowych (zagrożenia naturalne), 
jak i intencjonalnych (zagrożenia techniczne związane z konsekwencją ne-
gatywnej działalności człowieka), militarnych (zagrożenia techniczne infra-
struktury krytycznej, mogące być celem działalności politycznej podmiotów 
zagrażających podmiotowi właściwemu) lub też niemilitarnych (zagrożenia 
naturalne wynikające z dynamicznej przemiany środowiska naturalnego), 
a także potencjalnych i realnych (gdzie prawdopodobieństwo występowa-
nia można przewidzieć dla każdego z wymienionych zagrożeń).

Zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne to przede wszystkim zdarzenia, które mają miejsce na 
skutek działania wszelkich żywiołów, najczęściej mają swój początek w pro-
cesach zachodzących w atmosferze i we wnętrzu ziemi. Te zjawiska mają 
charakter naturalny, niemilitarny, w większości przypadków jednostka nie 

3 M. Pietrzyk, Środowisko bezpieczeństwa, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, red. 
O. Wasiuta, R. Kopeć, R. Klepka, Libron, Kraków 2018, s. 641.

4 (Mini)słownik BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, http://
bityl.pl/xLYyH [dostęp: 18.10.2020].

5 M. Pietrzyk, Środowisko…, op. cit., s. 641.



83

Zagrożenia naturalne i techniczne…

ma możliwości ingerencji w ich powstawanie, przebieg i co za tym idzie – 
skutki6. Szczegółowa definicja katastrofy naturalnej zapisana w ustawie o sta-
nie klęski żywiołowej brzmi następująco: 

zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania at-
mosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosfe-
ryczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 
pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach 
i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin 
lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu7.

Wydarzenia związane z aktywnością żywiołów natury w większości przy-
padków zachodzą sezonowo lub w zależności od pojawiających się innych 
czynników naturalnych, czy też odstępstw od przyjętych norm na świe-
cie (wtedy mówi się o anomaliach meteorologicznych). Zjawiska natural-
ne mogą być przyczyną sytuacji kryzysowej, stanowiąc tym samym w Pol-
sce podstawę do działań opisanych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym8. 
W następstwie takich zdarzeń katastrofa naturalna może przybrać większy 
zasięg i doprowadzić do stanu „klęski żywiołowej”, która również w prawo-
dawstwie polskim została zdefiniowana. Wyjaśnienie brzmi następująco: 

katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu 
lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowi-
sku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie pod-
jęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu 
różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działa-
jących pod jednolitym kierownictwem9.

Na przestrzeni dziejów wśród wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły na 
świecie w konsekwencji działania zjawisk naturalnych, można wyróżnić te, 
które bezpośrednio wynikają z losowych zdarzeń atmosferycznych i wnę-
trza ziemi i które doprowadziły do śmierci wielu tysięcy osób oraz szerokich 

6 J. Rokitowska, Katastrofy naturalne, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, op. cit., s. 361.
7 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558.
8 Sytuacja kryzysowa – „należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie 

na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administra-
cji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków”. Ustawa 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590.

9 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, op. cit.
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strat materialnych: cyklony tropikalne, huragany, burze i tornada, powodzie, 
susze, lawiny, trzęsienia ziemi w konsekwencji powodujące nierzadko wy-
buchy wulkanów10. Pierwszym, najczęściej występującym zjawiskiem natu-
ralnym jest powódź. To klęska geograficzno-społeczna, powodująca zalanie 
terenów na skutek wystąpienia wód z koryt rzecznych11, definiowana jako 

„czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie 
jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w cie-
kach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, 
z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie 
wody w systemach kanalizacyjnych”12. Powodzie występują na skutek ma-
sowych opadów deszczu (jako powodzie opadowe), topniejących pokryw 
śnieżnych (powodzie roztopowe) lub też spiętrzenia wód morza przy silniej 
wiejących wiatrach w kierunku lądu (sztormowe spiętrzenie wody w rze-
kach)13. W przypadku opadów sięgających powyżej 70 mm na dobę powsta-
je stan powodziowy. Gleba nie jest w stanie wchłonąć napływającej wody 
przez powierzchnię naturalną gruntu. Studzienki kanalizacyjne oraz rury 
burzowe nie nadążają odbierać nadmiaru wody. Wtedy ulice stają się kory-
tami, które ten nadmiar przyjmują. Przy większych spadach terenu mogą 
utworzyć się rwące potoki, porywające każdą rzecz napotkaną przed sobą14. 
Dodatkowo następuje nagły przybór rzek, które odprowadzają wodę z da-
nego terenu. Powyżej tej granicy, przy dalszych opadach, sięgających ponad 
100 mm na dobę, następuje katastrofalny przypływ wody w rzekach. W kon-
sekwencji woda występująca z koryt rzecznych zrywa mosty, wały, przekra-
czając poziom brzegowy15. 

10 S. Malinowski et al., Klęski żywiołowe, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczes
nym świecie, red. W. Baturo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 6.

11 Państwowy Instytut Badawczy, Zagrożenia meteorologiczne i hydrologiczne, Wyd. 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011.

12 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566.
13 P. Manikowski, Katastrofy naturalne a katastrofy spowodowane działalnością czło

wieka – analiza porównawcza, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagro
żenia cywilizacyjne początku XXI wieku, red. M. Żuber, Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2007, s. 17.

14 W. Mioduszewski, Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie, [w:] 
Wybrane problemy ochrony mokradeł, red. A. Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Olsztyn 2012, s. 60.

15 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenc, Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, 
http://bityl.pl/mEI77 [dostęp: 16.10.2020], s. 9.
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Z powodu intensywnych opadów deszczu między 3 a  10 lipca oraz 
18 a 22 lipca 1997 roku doszło do największej powodzi opadowej w Europie 
nazwanej „powodzią tysiąclecia w środkowowschodniej Europie”. Oszaco-
wane straty wyniosły około 4,5 mld dolarów amerykańskich, a śmierć ponio-
sło 114 osób16. Najwięcej ofiar śmiertelnych, tj. 3,5 tys. osób, spowodowała 
powódź w Chinach i Korei Południowej w 1998 roku. W 2010 roku roztopo-
wa fala powodziowa w maju oraz czerwcowe opady doprowadziły do silne-
go wezbrania wód – w Krakowie poziom Wisły osiągnął punkt szczytowy 
wody określony jako najwyższy od 160 lat17.

Powodzie odpowiadają za około 40% szkód społecznych spowodowa-
nych klęskami żywiołowymi, podczas gdy huragany i inne burze tropikalne 
są przyczyną śmierci największej liczby osób – około 20% z wszystkich za-
grożeń naturalnych na świecie18.

Zjawiskiem przeciwnym do zbyt intensywnych opadów deszczu i wyni-
kających z tego powodzi są susze. Są one skutkiem utrzymującego się zbyt 
długo na danym obszarze wysokiego ciśnienia, które nie pozwala na uformo-
wanie się chmur burzowych w danym momencie. Jest to efekt długotrwały, 
permanentnie utrzymujący się przez dłuższy okres, mylnie jak dotąd wiąza-
ny tylko z obszarami podzwrotnikowymi, na których występowały pustynie. 
Konsekwencją braku opadów mogą być pożary oraz brak dostępu do wody 
pitnej19. Wyróżnia się różne kategorie suszy, odpowiadające różnym obsza-
rom, np. susza atmosferyczna – występująca, gdy przez co najmniej 20 kolej-
nych dni nie występują opady deszczu; susza glebowa (rolnicza) – niedobór 
wody w glebie jako konsekwencja suszy atmosferycznej; susza hydrologicz-
na – straty w zapasach wody w głębszych warstwach gleby20.

W XXI wieku sukcesywnie odnotowuje się wzrost temperatury na ziemi, 
co sprzyja ociepleniu klimatu21. Obecnie przejawy pustynnienia obserwo-
wane są we wszystkich szerokościach geograficznych z mniejszą lub większą 

16 Dorzecze Odry – powódź 1997, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Za-
nieczyszczeniem, Wrocław 1999, http://bityl.pl/eYAsp [dostęp: 16.10.2020].

17 J. Rokitowska, Katastrofy naturalne, op. cit., s. 363.
18 D. Alexander, Natural Disasters, Taylor & Francis Group, New York 2001, s. 1.
19 D. Drzewiecki, Zagrożenia naturalne w Polsce, Akademia Obrony Narodowej, War-

szawa 2016, s. 180.
20 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, 

2010, http://bityl.pl/bX7av [dostęp: 18.10.2020].
21 WMO, WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019, World Meteoro-

logical Organization, Geneva 2020, http://bityl.pl/5Lbtx [dostęp: 17.10.2020], s. 5–6.
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częstotliwością, zwykle sezonową, krótkotrwałą. Największa jak dotąd su-
sza na terenach zurbanizowanych była przyczyną wielkiego głodu w Indiach 
w latach 1876–1878, przyniosła śmierć blisko 25,25 mln osób22.

W tym zakresie należy również wyróżnić zjawiska zbyt wysokich lub 
zbyt niskich temperatur, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowych. 
Silny mróz, zgodnie z kryteriami wydawania ostrzeżeń meteorologicznych 
IMGW-PIB, 

występuje wówczas, gdy temperatura powietrza spada poniżej -15°C. 
W aspekcie społecznym natomiast o silnym mrozie mówimy wtedy, gdy 
chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne. Jedno-
cześnie silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poni-
żej 0°C może mieć taki sam skutek, jak powietrze o temperaturze poniżej 

-30°C przy bezwietrznej pogodzie23. 

Silny mróz może być przyczyną utrudnień komunikacyjnych, nieprzejezdno-
ści dróg lokalnych, uszkodzeń roślinności oraz sprzyjać wychłodzeniu orga-
nizmów ludzkich (w skrajnych przypadkach zagrożenie życia z uwagi na od-
mrożenia), a także zamarzaniu urządzeń hydrotechnicznych24. Przeciwnością 
niskich temperatur są temperatury wysokie, zwane upałami, które zdefinio-
wano jako: „pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatu-
ra powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C”25. Wysokie tempera-
tury powodują duże ryzyko wystąpienia udarów słonecznych wśród ludności 
narażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, uszkodzenia na-
wierzchni asfaltowych. Są również przyczyną występowania pożarów lasów26.

Ze zmianami atmosferycznymi związane jest również zjawisko silne-
go wiatru, z którego wynikać mogą: tornada i huragany. Poprzez silny wiatr 
rozumiemy „wiatr o średniej prędkości większej od 15 m/s (54 km/h) lub 
o porywach większych bądź równych 20 m/s (72 km/h)”27. W Polsce naj-
bardziej intensywne zjawiska silnego wiatru występują w szczególności na 
Dolnym Śląsku oraz w dorzeczu Odry, w Małopolsce, na południu Polski 

22 S. Malinowski et al., Klęski żywiołowe, op. cit., s. 25.
23 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Część A, 2020, http://bityl.pl/9V8pj [do-

stęp: 11.11.2020], s. 20.
24 Ibidem, s. 21.
25 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, 

op. cit.
26 Ibidem.
27 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, op. cit., s. 24. 
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oraz na wybrzeżu28. Na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie, w którym 
śmierć poniosło kilku harcerzy. Nawałnica oraz towarzyszące jej podmuchy 
silnego wiatru zniszczyły obóz harcerski w Suszku w 2017 roku29. Zlekcewa-
żenie ostrzeżeń meteorologicznych oraz prawdopodobne niedostosowanie 
się wychowawców do regulaminu obozu doprowadziły do tragedii30.

Tornada to superkomórki burzowe, powstające na skutek mieszających 
się wzajemnie zimnych i ciepłych prądów powietrza, które w konsekwen-
cji powodują pojawienie się intensywnych wirów, sięgających zwykle po-
wierzchni ziemi. Zwykle wewnątrz burzy obserwuje się typową chmurę 
w kształcie lejka lub igły31. Wirujące masy powietrza najczęściej występu-
ją w Alei Tornad w USA w stanach: Teksas, Oklahoma, Kansas, Iowa, Ne-
braska i Dakota Południowa. Trąby powietrzne spotykane są na wszystkich 
kontynentach z wyjątkiem Antarktydy32. Intensywność oraz rozmiary tor-
nad meteorolodzy określają za pomocą dwóch skal. Pierwsza z nich, skala 
Fujity, określa tornada od niewielkich zniszczeń F0 do niewyobrażalnie du-
żych – F5. Druga, skala TORRO, mierzy tornada w przedziale pomiędzy T0 
a T11, gdzie T11 odpowiada ogromnym zniszczeniom33. Rozmiary tornad są 
określane na podstawie szerokości ścieżki zniszczeń w momencie wędro-
wania leja burzowego i wynoszą zwykle od kilku do kilkuset metrów (rzad-
ko osiągają 1,5 km). Sprzyjające warunki powstawania tornad to ośrodki 
burzowe. W przypadku ich silnej aktywności może pojawić się kilka super-
komórek generujących tornada, np. 31 maja 1981 roku w Ohio i Pensylwanii 
zanotowano jednoczesne wystąpienie 41 trąb powietrznych34.

Huragany, czyli cyklony tropikalne, to bardzo silne zjawiska atmosferyczne, 
które rozwijają się najczęściej w ciepłych strefach klimatycznych nad ciepły-
mi wodami Oceanu Spokojnego (nazywane tajfunami) oraz Oceanu Atlantyc-
kiego. Łączące się ze sobą masy powietrza powodują porywiste wiatry o sile 

28 Ibidem.
29 Jest śledztwo w sprawie tragedii na obozie harcerskim, 13.08.2017, http://bityl.pl/2M8a8 

[dostęp: 11.11.2020].
30 Trzy lata po tragedii w Suszku. Ruszył proces ws. śmierci harcerek, 23.06.2020, http://

bityl.pl/kkcfj [dostęp: 11.11.2020].
31 W. Mizerski, M. Graniczny, Geozagrożenia, PWN, Warszawa 2017, s. 221.
32 J. M. Caruso, H. M. Davies, Tornadoes in Nonmesocyclone Environments with Preex

isitng Vertical Vorticity along Convergence Boundaries, NWA „Electronic Journal 
of Operational Meteorology” 2005, s. 3.

33 L. Wieczorek, Zmienność czasowoprzestrzenna występowania trąb powietrznych w Eu
ropie i w Polsce w latach 1998–2013, „Przegląd geograficzny” 2016, t. 88, z. 3, s. 354.

34 J. Rokitowska, Katastrofy naturalne, op. cit., s. 364.
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120 km/h i większej35. Rok 2017 został określony mianem roku huraganów – 
cyklony tropikalne spowodowały około 86% wszystkich szkód poniesio-
nych w wyniku działania niszczycielskich sił komórek burzowych: Har vey36, 
Irma, Maria oraz Ophelia37. Pierwszym destrukcyjnym czynnikiem huraga-
nów jest wiatr, który w rekordowym stadium może przybrać 85 m/s, czyli 
305 km/h. Drugim czynnikiem jest opad deszczu, trzecim – fale przypływo-
we, które powodują powodzie. Intensywność cyklonów mierzy się za pomo-
cą skali Saffira- Simpsona w kategoriach od 1 do 5 (1 oznacza niewielki po-
ziom zniszczeń, natomiast 5 – katastrofalny)38. Prognozy rejestrowane przez 
radary i dane satelitarne są wykorzystywane na całym świecie przez służby 
obrony cywilnej do działań ochronnych przed siłą niszczycielskiego żywio-
łu. Najbardziej rzetelne informacje oraz komunikaty pogodowe i alarmowe 
są prezentowane przez amerykańską organizację Narodowe Centrum Hura-
ganów (National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center)39.

Inne zjawiska wynikające z naturalnych ruchów ziemskich to działalność 
tektoniczna ziemi. Konsekwencją ruchów płyt tektonicznych są trzęsienia 
ziemi, równocześnie mogą pojawić się wybuchy wulkanów. Trzęsienia ziemi 
to naturalne i krótkotrwałe wstrząsy pochodzące z wnętrza ziemi. Rozcho-
dzą się w postaci fal sejsmicznych, obserwowalne są zarówno we wnętrzu, 
jak i na powierzchni ziemi40. Zjawisko to powstaje najczęściej na połącze-
niach płyt tektonicznych. Trzęsienia ziemi można podzielić ze względu 
na przyczynę ich występowania: antropogeniczne – powiązane z działal-
nością górniczą człowieka, zapadliskowe, tektoniczne – związane z prze-
mieszczaniem się płyt tektonicznych ziemi, oraz wulkaniczne41. Intensyw-
ność i rozmiar zniszczeń mierzone są w skali Richtera (od <2 – wstrząsy nie 
są odczuwalne przez człowieka, do >9 – wstrząsy w epicentrum katastrofy 
mogą doprowadzić do zburzenia budynków na wielu tys. km2)42. Jak dotąd 

35 S. Malinowski et al., Klęski żywiołowe, op. cit., s. 28.
36 Strongest earthquake of 2017 strikes near southern Mexico, 8.09.2017, http://bityl.

pl/Fl9wB [dostęp: 10.10.2020].
37 BillionDollar Weather and Climate Disasters: Summary Stats, http://bityl.pl/OgU75 

[dostęp: 18.10.2020].
38 WMO, WMO Statement on the State…, op. cit.
39 National Hurricane Center, http://bityl.pl/gosiR [dostęp: 18.10.2020].
40 S. Malinowski et al., Klęski żywiołowe, op. cit., s. 30.
41 W. Mizerski, M. Graniczny, Geozagrożenia, op. cit., s. 15.
42 E. Pilecka, R. Szermer-Zaucha, Metody oceny oddziaływania wstrząsów pochodze

nia górniczego na budynki, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 94, s. 16.
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najsilniejsze trzęsienie ziemi wystąpiło w Chile w 1960 roku. Odnotowana 
magnituda wstrząsów sięgnęła 9,5 w skali Richtera43. Równie silnym zjawi-
skiem było wydarzenie na Alasce w 1964 roku, gdy siła wstrząsów osiągnę-
ła 9,2 w skali Richtera44. 

Trzęsieniom ziemi towarzyszą również wstrząsy mające miejsce pod po-
wierzchnią ziemi. Pod pokrywą ziemską mórz i oceanów na skutek ruchów 
tektonicznych mogą powstać długie fale morskie, czyli tsunami. W 2004 roku 
żywioł tsunami powstały w rejonie Oceanu Indyjskiego spowodował śmierć 
co najmniej 230 tys. osób, a w 2010 roku silne trzęsienie ziemi na Haiti było 
przyczyną śmierci około 223 tys. osób. W 2011 roku u wybrzeży Honsiu w Ja-
ponii niszczycielska fala oceaniczna zniszczyła obiekty elektrowni atomo-
wej Fukushima, doprowadzając tym samym do drugiej pod względem wiel-
kości katastrofy technicznej po wydarzeniach w Czarnobylu w 1986 roku45.

Polska jest rejonem asejsmicznym, jednakże również na tym terenie do-
chodzi do sporadycznych wstrząsów tektonicznych. Zazwyczaj są one po-
wodowane szkodami górniczymi, związanymi z działalnością człowieka 
w litosferze ziemskiej. Tąpnięcia górnicze niejednokrotnie sięgają magni-
tudy 4 w skali Richtera.

Pod względem przyczyn występowania z trzęsieniami ziemi silnie związa-
ne są erupcje wulkanów. Żywiołowość wulkaniczna występuje w strefie tzw. 
pacyficznego pierścienia ognia, w którym odnotowano około 460 aktyw-
nych wulkanów, oraz w basenie Morza Śródziemnego. Przemieszczanie się 
płyt lito sfery to subdukcja, której zwykle towarzyszy aktywność sejsmiczna 
i wulkaniczna na ziemi. Z uwagi na umiejscowienie stożków wulkanicznych 
na połączeniach płyt tektonicznych litosfery zaobserwowano zależność po-
między wstrząsami ziemi, a aktywnością wulkaniczną46. Erupcje wulkanów 
zwykle występują jako gwałtowne zjawiska, których naukowcy nie są w sta-
nie do końca przewidzieć. Istotnym przykładem kataklizmu był wybuch 
wulkanu Montagne Pelée na wyspie Martynika 8 maja 1902 roku, zginęło 
wtedy około 30 tys. osób. Niemniej jednak najbardziej znany jest wybuch 

43 Ibidem, s. 17.
44 A. Grantz, G. Plafker, R. Kachadoorian, U.S. Department of the Interior, Geological 

Survey, Washington 1964, Alaska’s good Friday earthquake march 27, 1964. A Pre
liminary Geologic Evaluation, http://bityl.pl/mS0Z6 [dostęp: 16.10.2020]. 

45 M. Graniczny, W. Mizerski, Katastrofy przyrodnicze, PAN, Warszawa 2009, http://
bityl.pl/HyzGl [dostęp: 17.10.2020], s. 9.

46 E. Krzemińska, M. Awdankiewicz, Historia geologiczna aktywności wulkanicznej na 
obszarze Polski, „Kosmos – Problemy nauk biologicznych” 2011, t. 60, nr 3–4, s. 261.
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Wezuwiusza we Włoszech, którego erupcja w 79 roku zniszczyła trzy mia-
sta: Pompeje, Herkulanum i Stabie47. Rozwój technologiczny oraz narzędzia 
pomiarowe XXI wieku pozwalają precyzyjnie określać aktywność sejsmicz-
ną, której wyniki w znacznym stopniu przyczyniają się do alarmowania lud-
ności o możliwych zagrożeniach. Obecnie około 500 mln osób żyje w stre-
fie aktywności tektonicznej i wulkanicznej48.

Wystąpienie katastrofy naturalnej może również doprowadzić do kata-
strofy ekologicznej, której definicja brzmi następująco: 

trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie 
dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bez-
pośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi, oraz zdarzenie 
wynikające z działalności nieantropogenicznej: katastrofa naturalna, klę-
ska żywiołowa, katastrofa ekologiczna wywołana przez czynniki niezależ-
ne od człowieka49. 

Katastrofa ekologiczna może być skutkiem zarówno naturalnych zjawisk at-
mosferycznych oraz ziemskich, jak i działalności człowieka, do których za-
liczają się zagrożenia techniczne.

Zagrożenia techniczne

Zagrożenia techniczne kojarzone są ze szczególnymi wydarzeniami, jakie 
mogły nastąpić na skutek bezpośredniej działalności człowieka. Zdarzenia 
te są nagle, często tragiczne w skutkach, niosą za sobą cierpienie ludności, 
śmierć oraz ogromne straty materialne i środowiskowe. Zwykle subiektywne 
odczucia świadków lub uczestników danego incydentu pozwalają na odpo-
wiednią klasyfikację wydarzeń, bowiem trudno jest określić, które czynniki – 
antropogeniczne czy naturalne – miały duży, a niejednokrotnie decydujący 
wpływ na powstanie poważnych skutków. Przyczyny wywołujące zagrożenia 
techniczne są różnorodne. Możemy sklasyfikować je w następujący sposób: 

 – czynniki środowiskowe: morskie, powietrzne, lądowe i rzeczne; 
 – czynniki powstałe na skutek panujących okoliczności: wojenne 

i terrorystyczne; 

47 W. Mizerski, M. Graniczny, Geozagrożenia, op. cit., s. 90.
48 S. Malinowski et al., Klęski żywiołowe, op. cit., s. 40.
49 Katastrofa ekologiczna, http://bityl.pl/BsJNr [dostęp: 18.10.2020].
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 – czynniki mające miejsce w konkretnej lokalizacji: przemysłowe, 
górnicze, budowlane (inżynieryjne) oraz transportowe (drogowe, 
kolejowe, lotnicze i kosmiczne); 

 – czynniki niosące rodzaj konkretnego zagrożenia dla środowiska 
naturalnego i społecznego: chemiczne, nuklearne, epidemiologicz-
ne, biologiczne lub pożarowe oraz mające skutki w kategoriach go-
spodarczych, ekologicznych i humanitarnych50.

Zagrożenia wynikające z pobudek technicznych niejednokrotnie prowa-
dzą do katastrof, które zostały zdefiniowane jako awarie techniczne, czyli 

„gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budow-
lanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powo-
dujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości”51. Pojęcie awarii 
technicznej zostało również powiązane z definicją klęski żywiołowej, któ-
ra została wyjaśniona przy omówieniu aspektu zagrożeń naturalnych. Za-
grożenia mogą powodować katastrofę techniczną lub wypadek (zdarzenie, 
które dotknęło niewielkiej liczby osób oraz posiada mały zasięg oddziały-
wania, jednakże przy szczególnie tragicznych konsekwencjach może przy-
brać miano katastrofy) czy awarię (podobnie jak wypadek może przybrać 
gwałtowny przebieg, a nieopanowana w odpowiednim momencie może być 
przyczyną katastrofy)52.

W niniejszym opracowaniu i próbie wyjaśnienia rodzajów zagrożeń tech-
nicznych przyjęto podział, który uwzględnia: pożary (mające bezpośrednią 
przyczynę w działalności człowieka), zagrożenia komunikacyjne (lotnicze, 
drogowe, kolejowe i morskie, wynikające bezpośrednio z przepływu towaru, 
ludności i usług) oraz budowlane i techniczne – w tym nuklearne.

Zagrożenia drogowe to prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, 
które mogą skutkować pojawieniem się szkód ekonomicznych oraz społecz-
nych – śmierć. Związane są ściśle z przemieszczaniem się ludności oraz to-
warów, najczęstszymi przyczynami zdarzeń tego rodzaju jest niedostosowa-
nie prędkości do warunków oraz nieprzestrzeganie przepisów drogowych53. 

50 F. Mroczko, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys 
problemów regionu dolnośląskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przed-
siębiorczości, Wałbrzych 2012, s. 67.

51 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, op. cit.
52 M. Kowalski, Katastrofy antropogeniczne, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współ

czesnym świecie, op. cit., s. 86.
53 J. Buczko, Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie, Wyd. Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica 2017. 
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We Francji w miejscowości Grenoble w 2007 roku w wyniku nieprzestrze-
gania przepisów oraz braku zgody na podróżowanie określoną drogą auto-
bus z polskimi pielgrzymami uderzył na zakręcie w barierę bezpieczeństwa 
i stoczył się w dolinę rzeki. W rezultacie zginęło 26 osób. Najtragiczniejszym 
wypadkiem drogowym w Polsce był incydent autokaru w Gdańsku w 1994 
roku. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było pęknięcie opony w pojeździe, 
kierowca nie opanował nadmiernie przeciążonej maszyny i autobus uderzył 
czołowo w drzewo. W rezultacie śmierć poniosły 32 osoby54. 

Zagrożenia kolejowe, podobnie jak zagrożenia drogowe, są związane 
z przemieszaniem się ludności i  towarów. Najgroźniejsze skutki wyda-
rzeń nimi spowodowanych to przede wszystkim śmierć pasażerów, znisz-
czenia infrastruktury przyrodniczej, trakcji oraz towarzyszące im incy-
denty, np. wydostanie się materiałów mogących zanieczyścić środowisko 
(przewożenie materiałów łatwopalnych, skażonych, promieniotwórczych 
lub gazów)55. Ogólnie związane są z eksplodowaniem składów, niewłaści-
wym ich użytkowaniem, wadami technicznymi lub zdarzeniami losowy-
mi. Przykładem zdarzenia, najbardziej tragicznego w skutkach zagrożenia 
kolejowego, jest katastrofa w Sri Lance w 2004 roku. Fala tsunami całko-
wicie zniszczyła pociąg relacji Kolombo–Galle. Liczba pasażerów nie jest 
do końca znana, lecz przyjęto, że większość z 1,7 tys. podróżnych poniosła 
śmierć. Jest to przykład katastrofy technicznej, której przyczyną było zagro-
żenia naturalne, jakim jest tsunami56. Kolejnym przykładem jest katastro-
fa pod Szczekocinami w Polsce w 2012 roku. Czynnikiem sprawczym był 
błąd ludzki – w wyniku nieprawidłowego ustawienia zwrotnicy dwa skła-
dy jadące z naprzeciwka zostały skierowane na ten sam tor. Czołowe zde-
rzenie pociągów relacji Przemyśl–Warszawa, Warszawa–Kraków doprowa-
dziło do śmierci 16 osób57. 

Równie ważnym elementem są zagrożenia lotnicze. Pomimo iż kata-
strofy związane z lotnictwem to rzadkość, najważniejszym aspektem w ich 

54 J. Rokitowska, Katastrofy techniczne, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, op. cit., s. 369.
55 M. Kowalski, Katastrofy antropogeniczne, op. cit., s. 86.
56 A. Kukułka, Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się 

na przykładzie Indonezji, Difin, Warszawa 2016, s. 92.
57 C. Chowaniec et al., Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – studium przypadku 

ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zakresu działań medycznosądowych, 
[w:] Krajowy System RatowniczoGaśniczy w latach 1995–2015. Postępy organiza
cyjnoprawne, logistyczne i taktycznoratownicze, red. J. Konieczny, M. Schroeder, 
Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2015, s. 363.
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przypadku jest potencjalna liczba ofiar w momencie wystąpienia zdarze-
nia. Wypadek lotniczy to 

zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od 
chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania 
lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie opuściły 
ten statek powietrzny, i podczas którego: 1) jakakolwiek osoba doznała ob-
rażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała […] 2) sta-
tek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstruk-
cji, […] 3) statek powietrzny zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego 
dostęp jest niemożliwy58.

Transport lotniczy jest najszybszym i najbezpieczniejszym środkiem lo-
gistycznym, jednakże podczas eksploatacji, w przypadku wad konstrukcyj-
nych czy zdarzeń losowych może dojść do incydentów, wypadków i kata-
strof. Najbardziej tragiczną w skutkach była katastrofa na Teneryfie w 1997 
roku, określona największą pod względem liczby ofiar w lotnictwie cywil-
nym. Podczas kołowania zderzyły się dwa samoloty Boeing 747, co spowo-
dowało śmierć 583 osób. Przyczyną była awaria świateł pasa oraz zakłóce-
nia w przekazywaniu sygnałów z wieży kontrolnej59. Natomiast na terenie 
Polski miały miejsce dwie najbardziej poważne w skutkach katastrofy lotni-
cze. Pierwsza, 14 marca 1980 roku, spowodowała śmierć 87 osób będących 
na pokładzie. Rozbił się samolot LOT „Mikołaj Kopernik”, a przyczyną ka-
tastrofy było zniszczenie turbiny silnika, co uniemożliwiło sterowanie ma-
szyną. Drugi wypadek lotniczy miał miejsce w 1987 roku w Lesie Kabackim. 
Samolot LOT „Tadeusz Kościuszko” na skutek wcześniejszych moderniza-
cji w łożysku silnika rozbił się ze 183 osobami na pokładzie60. Warto wspo-
mnieć, że w obydwu przypadkach w polskich katastrofach brały udział sa-
moloty produkcji ZSRR typu IŁ-62, które po incydentach były sukcesywnie 
wycofywane ze służby. 

W latach 2018–2019 doszło do dwóch bliźniaczo podobnych do siebie 
katastrof nowoczesnej floty Boeing 737 MAX. Seria samolotów Boeing 737 
uchodzi za najpopularniejszy samolot pasażerski świata – na całym świe-
cie dostarczono około 10,5 tys. maszyn tego typu. Obydwie katastrofy miały 

58 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112.
59 M. Ptaszyński, Katastrofa na Teneryfie, http://bityl.pl/38lro [dostęp: 16.10.2020].
60 A. Sowa, Pół godziny Tadeusza Kościuszki. Katastrofa w Lesie Kabackim (e-book), 

E-bookowo, Opole 2018, s. 4.
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miejsce w podobnych okolicznościach, na nowych maszynach wprowadzo-
nych do służby w 2017 roku. Samolot Boeing 73 MAX różni się od poprzed-
ników (np. od Boeinga 737 New Generation), przede wszystkim wprowadzo-
no nowe generacje silników (stal tytanowa, wytrzymalsze na temperaturę 
łopatki), przeprojektowaniu uległy skrzydła, wzmocniono podwozie oraz 
zmieniono układy cyfrowe. To właśnie programy cyfrowe nowoczesnego 
układu do zapobiegania przeciągnięciom maszyny (MCAS – utrzymanie 
stabilności siły nośnej, stabilności parametrów fizycznych pomiędzy wyso-
kością, prędkością i kątem natarcia w przypadku wznoszenia oraz opada-
nia samolotu), po wstępnych analizach parametrów feralnych lotów, były 
prawdopodobną przyczyną obydwu katastrof61. 

Jednym z najczęstszych zagrożeń wynikających z działalności człowieka 
jest pożar, definiowany jako „samorzutne, niekontrolowane rozprzestrzenia-
nie się ognia, zawsze powodujące straty”62. Przez wiele stuleci pożary stano-
wiły zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi. Wraz z większą ilością 
produkowanych urządzeń, które są tworzone z materiałów łatwopalnych, za-
grożenie pożarami jest nadal istotne63. Pożary mogą być sklasyfikowane ze 
względu na źródło powstania: naturalne i powodowane działalnością czło-
wieka, oraz pod względem wielkości: małe, średnie, duże oraz bardzo duże. 
Rozprzestrzenianie się ognia na skutek czynności antropogenicznych to zda-
rzenia takie jak: wypalanie traw – umyślne podpalenia, zaprószenia ognia, 
instalacja elektryczna posiadająca wady i jej zwarcia oraz skutki wypadków 
komunikacyjnych. Do najważniejszych wydarzeń z udziałem ognia można 
zaliczyć: pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie w 2017 roku (w bu-
dynku zginęło 71 osób)64, pożar w metrze w Azerbejdżanie w Baku w 1995 
roku (zginęło 291 osób) oraz pożary w Kalifornii w 2008 roku, ich bezpo-
średnią przyczyną było podpalenie, a śmierć poniosło 14 osób.

Równie ważnym elementem są zagrożenia budowlane, definiowane jako 
„niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czę-
ści, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

61 U.S. Department of Transportation (DOT), Office of Inspector General (OIG), 
Timeline of Activities Leading to the Certification of the Boeing 737 MAX 8 Aircraft 
and Actions Taken After the October 2018 Lion Air Accident, Report No. AV2020037, 
29.06.2020, http://bityl.pl/QXKlD [dostęp: 10.10.2020], s. 5.

62 Pożar, http://bityl.pl/5xdYT [dostęp: 18.10.2020].
63 M. Kowalski, Katastrofy antropogeniczne, op. cit., s. 80.
64 G. Mitchener, Impact of Grenfell Tower fire disaster on polyisocyanurate industry, 

„Polimery” 2018, vol. 63, no. 10, s. 717.
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formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów”65. Skutki katastrof 
budowlanych to przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
straty materialne. Do podstawowych przyczyn tego rodzaju incydentów za-
licza się głównie błędy przy projektowaniu obiektów, błędy powstałe pod-
czas prac wykonawczych, a także nieodpowiednia eksploatacja budynków 
czy zdarzenia losowe, np. wyładowania atmosferyczne, silne trzęsienia zie-
mi, osuwiska, pożary lub wybuchy gazów66. Przykładem zdarzeń tej katego-
rii może być zawalenie się trzech biurowców w Brazylii w 2012 roku, zginęło 
wtedy 17 osób, a 5 zostało uznanych za zaginione. Bezpośrednią przyczy-
ną katastrofy była wada konstrukcyjna oraz brak zgody na prowadzenie 
prac remontowych budynku67. Największa katastrofa budowlana w histo-
rii Polski miała miejsce w 2006 roku w Chorzowie. Podczas wystawy Mię-
dzynarodowych Targów Katowickich śmierć poniosło 65 osób. Zaniedba-
nia w użytkowaniu – duża warstwa pokrywy śnieżnej na dachu, oraz wady 
projektowe – doprowadziły do utraty stabilności konstrukcji. W konsekwen-
cji hala uległa zniszczeniu68.

Zagrożenia występują również w środowisku rozwijającego się przemysłu. 
Powstają w sposób nagły, ale przeważnie są zależne od człowieka. Obszarem, 
który jest szczególnie narażony na wystąpienie takich awarii, są aglomeracje 
miejskie. Wraz z rozwojem technicznym nastąpiło zwiększenie gromadzenia 
oraz przewożenia materiałów niebezpiecznych w procesie funkcjonowania 
fabryk produkcyjnych. W przypadku uszkodzenia obiektów może dojść do 
uwolnienia toksycznie niebezpiecznych substancji (chemicznych, biologicz-
nych lub promieniotwórczych)69. Katastrofa może doprowadzić do skaże-
nia terenów, śmierci lub silnego zatrucia osób oraz zwierząt przebywających 
w rejonie objętym zanieczyszczeniem. Awarie są następstwem niewłaści-
wego użytkowania instalacji i substancji przemysłowych, złego składowania 
odpadów oraz złego stanu technicznego urządzeń. Wśród najważniejszych 

65 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
66 A. Baryłka, Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane, „Ma-

teriały Budowlane” 2014, 10, nr 506, s. 23–24.
67 J. Rokitowska, Katastrofy techniczne, op. cit., s. 370.
68 Z. Mendera, Analiza przyczyn katastrofy hali wystawowej w Katowicach, [w:] Awarie 

budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy rekonstrukcyjne. XXIII konferencja 
naukowotechniczna, Szczecin–Międzyzdroje, 23–26 maja 2007, oprac. M. Kaszyń-
ska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007, http://bi-
tyl.pl/gkhBr [dostęp: 8.09.2019], s. 93–94.

69 M. Borysiewicz, Katastrofy przemysłowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, War-
szawa 1997.
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katastrof tego typu można wymienić przede wszystkim wybuch platformy 
wiertniczej BP Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej w USA w 2010 
roku, zginęło wtedy 11 osób. Wypadek doprowadził do niekontrolowanego 
wycieku ropy ze złoża Macondo. Bezpośrednią przyczyną awarii było nie-
dostosowanie się do zaleceń obejmujących wzmocnienia odwiertu. Zasto-
sowano 6 z 21 wskazanych obręczy wzmacniających70. 

Z przemysłem powiązane są również zagrożenia dla osobnej kategorii, 
jakimi są zagrożenia nuklearne. Promieniowanie jonizujące ma wpływ na 
środowisko naturalne i życie człowieka nie tylko podczas pracy elektrowni 
jądrowych. Społeczność może być narażona na zagrożenia z tym związa-
ne podczas eksploatowania złóż uranu, produkcji paliwa atomowego, jego 
uzdatniania, użytkowania, przewożenia czy składowania odpadów pro-
mieniotwórczych i ich pochodnych71. Awaria nuklearna jest rzadkim zja-
wiskiem, definiowanym zamiennie pod pojęciem wypadku lub incydentu. 
Według ustawy o prawie atomowym wypadkiem jądrowym nazywamy „ja-
kiekolwiek zdarzenie lub serię zdarzeń mających to samo źródło pochodze-
nia, które powodują szkodę jądrową lub poważne i bezpośrednie zagroże-
nie jej powstaniem”72. Szkody jądrowe to skutki działania promieniowania 
jonizującego, mającego niekorzystny wpływ na otoczenie: ludzi, posiadane 
mienie oraz środowisko naturalne73. Aby sklasyfikować wydarzenia związa-
ne z awariami i katastrofami nuklearnymi, Międzynarodowa Agencja Ener-
gii Atomowej oraz Agencja Energii Jądrowej OECD (Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju) stworzyły Międzynarodową skalę zdarzeń 
jądrowych i radiologicznych, znaną w literaturze jako skala INES. Umożliwia 
ona szybką interpretację zagrożeń oraz merytoryczne i szybkie informowa-
nie społeczeństwa o zaistniałych skutkach74. Do najważniejszych wypadków 

70 N. Dragos, Deepwater Horizon disaster and influence on offshore industry regula
tions, „Journal of Engineering Studies and Research” 2011, vol. 17, no. 2, s. 94–95.

71 A. Strupczewski, Awarie reaktorowe a bezpieczeństwo energetyki jądrowej, Wyd. 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990, s. 40–45.

72 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, informacja o tekście jednoli-
tym: Dz.U. 2018 poz. 792.

73 J. P. Christodouleas et al., ShortTerm and LongTerm Health Risks of NuclearPower
Plant Accidents, „The New England Journal of Medicine” 2011, vol. 364, no. 24, 
s. 2334–2341. 

74 J. Rokitowska, Obawy społeczeństwa a bezpieczeństwo elektrowni atomowych, „An-
nales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione 
Civili IV” 2014, nr 166, s. 137–146.
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można zaliczyć wybuch reaktora nr 4 w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku 
oraz awarię reaktorów Fukushima – na skutek działania fali tsunami75.

Silne wybuchy w elektrowni w Czarnobylu oraz pożar dachu spowodo-
wały uwolnienie do atmosfery około 190 tys. t materiału promieniotwórcze-
go. Było to przyczyną śmierci wielu tysięcy osób oraz skażenia terenu w bez-
pośrednim obszarze, a także wysiedlenia ludności w promieniu 30 km od 
miejsca zdarzenia. Awaria w Czarnobylu jest jedną z najbardziej spektaku-
larnych awarii technicznych w zakresie przemysłu nuklearnego, spowodo-
wała ona ogromne skażenie środowiska naturalnego. Na skutek wysokiego 
promieniowania jonizującego ewakuowano przyległe do czarnobylskiej elek-
trowni miasto Prypeć. Radioaktywna chmura przemieszczała się nad Euro-
pą, a w rezultacie okrążyła świat dwukrotnie76.

Działalność przemysłowa powiązana jest również z transportem mor-
skim oraz składowaniem różnorodnych odpadów na dnach mórz i oce-
anów. Zagrożenia morskie zawierają w sobie takie zdarzenia jak: wypad-
ki, kolizje, kontakty z przeszkodami, zatonięcia floty, pożary, wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia, wycieki ropy, a nawet wejście na mieliznę czy wspo-
minane wcześniej składowania odpadów77. Globalnym problemem stał się 
proces utylizacji odpadów promieniotwórczych. Obecnie materiały nisko- 
i średnio aktywne zostają umieszczane głęboko pod ziemią, co stwarza za-
grożenie dla środowiska naturalnego. Nieodpowiednio zabezpieczone po-
jemniki mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby, 
a w konsekwencji do zatrucia ludności. Do 1993 roku zużyty materiał pro-
mieniotwórczy zamykany w odpowiednich pojemnikach zatapiano w głębi-
nach mórz i oceanów. Na mocy podpisania konwencji londyńskiej zakazano 
stosowania tej metody ze względów ekologicznych oraz z uwagi na ochronę 
środowiska wodnego. Do popularnych metod przechowywania pozostało-
ści wypalonego paliwa jądrowego zalicza się: prasowanie stałych materia-
łów oraz gromadzenie cieczy w odpowiednich zbiornikach umieszczanych 
w formacjach skalnych. Jednakże nawet minimalne uszkodzenie betono-
wych bloków niesie za sobą katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. 

75 J. Rokitowska, A. Wasiuta, Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sekto
ra energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2019, s. 129 i 146.

76 Ibidem, s. 132–133.
77 J. Caban et al., Wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu morskiego w basenie 

Morza Bałtyckiego, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 
2016, t. 17, nr 12, s. 60.
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Na świecie nie dokonano jeszcze przełomowego odkrycia dotyczącego sku-
tecznej utylizacji materiałów promieniotwórczych. Stosuje się najmniej in-
wazyjne dla środowiska i człowieka metody składowania odpadów, jednakże 
nie są one w pełni bezpieczne. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo 
wystąpienia wielkich awarii, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 
(IAEA) wydała odpowiednie wytyczne dotyczące oznakowania materia-
łów nuklearnych, ich przewożenia oraz składowania. Odpowiednie zalece-
nia zostały zaakceptowane przez ONZ na potrzeby transportu lotniczego, 
morskiego i drogowego78.

Podsumowanie

Trudno jest przewidzieć występowanie oraz zasięg katastrof naturalnych. Po-
dejmowane działania w celu minimalizowania ich skutków na całym świecie 
mają na celu opracowanie systemu ostrzegania, który w precyzyjny i szybki 
sposób uprzedzi ludność o zbliżającym się zagrożeniu. Jedynym sposobem 
na zmniejszenie strat materialnych i osobowych, generowanych przez kata-
strofy naturalne, jest stworzenie sprawnego systemu prognozowania zjawisk. 
Najczęściej występującymi zagrożeniami naturalnymi są powodzie, najwię-
cej ofiar powodują trzęsienia ziemi, natomiast największe straty materialne 
to skutek działania huraganów i tornad w przypadku, gdy katastrofą są ob-
jęte obszary wysoce zurbanizowane. Dokładne poznanie miejsc szczegól-
nie narażonych na zagrożenia naturalne pozwala oszacować ryzyko wystą-
pienia potencjalnego zagrożenia oraz zminimalizować straty powstające na 
skutek działania niszczycielskich sił. Ważnym elementem jest również bu-
dowa schronów oraz wzmocnienie budynków, w których ludność mogłaby 
się ukryć w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Za najpowszechniej występujące zagrożenia techniczne uznaje się po-
żary, następnie użytkowanie środków toksycznych przy procesach produk-
cyjnych, składowanie substancji promieniotwórczych na dnach mórz, oce-
anów i w formacjach skalnych oraz transport substancji niebezpiecznych 
przez gęsto zaludnione obszary. Zagrożeniem dla życia ludności są również 
katastrofy budowlane, powodowane zarówno przez działalność antropoge-
niczną, jak i przez czynniki naturalne (np. huragany). Wspomniane wypadki 

78 J. Bolałek, Ochrona środowiska morskiego. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Sopot 2016, s. 257–272.
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i incydenty w transporcie lądowym czy powietrznym są także czynnikiem 
degradacyjnym, a z uwagi na dużą liczbę poszkodowanych mogą być kla-
syfikowane jako katastrofy komunikacyjne. Każdy z wymienionych rodza-
jów zdarzeń może skutkować śmiercią wielu osób oraz przyczynić się do 
skażenia terenów naturalnych. 

Przemysł jądrowy jest powszechnie uważany za najbezpieczniejszą for-
mę produkcji energii elektrycznej. Niezachowanie odpowiedniej kultury 
bezpieczeństwa, zaniechanie przestrzegania podstawowych procedur eks-
ploatacji, użytkowania i utylizacji materiałów nuklearnych może przyczy-
nić się do poważnych w skutkach awarii dla środowiska naturalnego oraz 
społeczności międzynarodowych. Polityka działania powinna opierać się 
na zadaniach polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom 
i ludziom na całym świecie. W świetle zaistniałych awarii i  incydentów 
nuklearnych należy przestrzegać zaawansowanych procedur zapewniają-
cych bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dbać o urządzenia wy-
sokiego ryzyka, minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia wypad-
ków jądrowych.

Ze względu na zagrożenia techniczne wraz z postępem technologicz-
nym tworzy się czynniki, które ograniczają skutki występowania wypadków, 
oraz systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w pracy w obszarach naj-
bardziej zagrożonych, a przestrzeganie przez pracowników zasad bezpie-
czeństwa w zakładach produkcyjnych zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.
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Streszczenie: Bezpieczeństwo jest dynamicznym procesem, dlatego jako 
kategoria danego podmiotu powinno być ono określane jako dziedzina jego 
aktywności, w której warunkowane są treści zapewnienia przetrwania (oraz 
jego możliwości w tym zakresie) oraz swobody realizacji własnych intere-
sów w środowisku pełnym niebezpieczeństw i zagrożeń. W tym aspekcie 
należy wykorzystać pewne szanse (jako okoliczności sprzyjające), stawiać 
czoła wyzwaniom, redukować ryzyko oraz przeciwstawiać się i zapobiegać 
zagrożeniom dla wszelkich podmiotów i ich celów. 

Zagrożenia naturalne i techniczne są elementem środowiska bezpieczeń-
stwa, które mogą wynikać zarówno z pobudek losowych, jak i intencjo-
nalnych, militarnych lub niemilitarnych, a także potencjalnych i realnych. 
Trudno jest przewidzieć występowanie oraz zasięg katastrof natural-
nych. Podejmowane działania w celu minimalizowania ich skutków na ca-
łym świecie mają na celu opracowanie systemu ostrzegania, który w pre-
cyzyjny i szybki sposób uprzedzi ludność o zbliżającym się zagrożeniu. 
Najczęściej występującymi zagrożeniami naturalnymi są powodzie, najwię-
cej ofiar powodują trzęsienia ziemi, natomiast największe straty materialne 
to skutek działania huraganów i tornad w przypadku, gdy katastrofą są ob-
jęte obszary wysoce zurbanizowane. Za najbardziej powszechnie występu-
jące zagrożenia techniczne uznaje się pożary, następnie użytkowanie środ-
ków toksycznych przy procesach produkcyjnych, składowanie substancji 
promieniotwórczych na dnach mórz, oceanów i w formacjach skalnych 
oraz transport substancji niebezpiecznych przez gęsto zaludnione obszary.

Słowa kluczowe: środowisko bezpieczeństwa, bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenia 
naturalne, zagrożenia techniczne, zagrożenia światowe

Natural and Technical Threats – Occurrence of Phenomena  
in the Security Environment

Summary: Security is a dynamic process. As an agent category, security 
should be defined as its domain: ensuring survival and historical strategy in 
security strategy. In this aspect, it is necessary to take advantage of certain op-
portunities, face challenges, reduce risk and counter threats.

Natural and technical threats are environmental safety technologies that 
may result from random as well as intentional, military or non-military reas-
ons, as well as direct and real reasons. It is difficult to predict the occurrence 
and extent of natural areas. Taken to minimize their effects around the world, 
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to develop an alert tool that will accurately and quickly warn the population 
of an impending threat.

Floods are natural threats. The most food is earthquake. The greatest ma-
terial losses incurred by the action of hurricanes and tornadoes in gold in 
urban areas. For the highest-borrowing occurrence in the version, the use of 
toxic agents, the storage of radioactive equipment on the bottom of the seas, 
oceans and in rock formations, and transport connection through densely 
populated areas.

Keywords: safety environment, ecological safety, natural threats, technical threats, 
global threats
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Współczesne ekonomiczne uwarunkowania 
zagrożeń w sektorze energetycznym  
i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom

Wstęp

Energia napędza globalną działalność gospodarczą – kluczowy wkład w pra-
wie wszystkie towary i usługi współczesnego świata. Stabilne i niedrogie do-
stawy energii są podstawą utrzymania i poprawy poziomu życia miliardów 
ludzi. Sektor energetyczny ma duże znaczenie z perspektywy gospodarczej, 
społecznej i politycznej. Produkcja energii elektrycznej jest obecnie naj-
ważniejszym warunkiem rozwoju ludzkości, a zatem istotnym elementem 
działalności gospodarczej każdego kraju. Wykorzystanie energii odegrało 
decydującą rolę w postępie cywilizacyjnym. W XX wieku świat odnotował 
niemal 25-krotny wzrost poziomu wykorzystania zasobów energetycznych.

Pomimo obfitych dostaw paliwa i niskich cen bezpieczeństwo energetycz-
ne jest problemem globalnym. Trzydzieści, czterdzieści lat temu obawiano 
się, że dostawy zostaną odcięte przez OPEC lub Rosję, ale to się zmieniło. 
Obecnie uwaga skupia się na wpływie niskich cen na stabilność społecz-
ną i polityczną czy długoterminowym zagrożeniu zmianami klimatyczny-
mi. Konwergencja zmian gospodarczych, niepewność geopolityczna, refor-
my regulacyjne i postęp technologiczny zmieniły gospodarkę energetyczną.

Już w latach 60. ubiegłego wieku utworzyły się silne powiązania między 
wzrostem gospodarczym a tempem zużycia energii; wzrostowi produktu 
krajowego brutto (PKB) państw najbardziej rozwiniętych towarzyszył rów-
noważny wzrost zużycia zasobów energetycznych. Należy podkreślić, że 
przez wiele tysiącleci ludzie zaspokajali swoje potrzeby energetyczne głów-
nie za pomocą odnawialnych źródeł energii. Dopiero stopniowy rozwój 
produkcji przemysłowej doprowadził do szerokiego wykorzystania paliw 
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kopalnych, przede wszystkim węgla, a następnie ropy naftowej i gazu ziem-
nego, a w drugiej połowie XX wieku – uranu. Ze względu na powyższe czyn-
niki sektor energetyczny jest tak ważną dziedziną gospodarki każdego kraju, 
z jego funkcjonowaniem i rozwojem wiąże się wiele zagrożeń: ekonomicz-
nych, społecznych, ekologicznych, geopolitycznych i prawnych.

Rozdział ma charakter teoretyczny i zawiera analizę zagrożeń w sekto-
rze energetycznym, a także doświadczeń oraz modeli rozwoju energetyki 
w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce, na tle stanowienia 
gospodarki proekologicznej. Proces badawczy opierał się na wykorzysta-
niu metod: dedukcyjnej – polegającej na wnioskowaniu od ogółu do szcze-
gółu – i indukcyjnej – polegającej na wyprowadzaniu wniosków ogólnych 
z przesłanek wynikających ze szczegółowych badań i pozyskanych informacji.

***

W ciągu ostatnich dekad wielokrotnie podejmowano próby przewidzenia 
dynamiki wyczerpywania kopalnych surowców energetycznych. Według 
różnych prognoz rezerw surowców kopalnych wystarczy do końca bieżą-
cego stulecia (rys. 1).

Rysunek 1. Prognoza wyczerpywania się surowców energetycznych

Źródło: When will fossil fuels run out?, https://www.ecotricity.co.uk/our-green-
energy/energy-independence/the-end-of-fossil-fuels [dostęp: 3.12.2020].
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Tempo, w jakim świat zużywa paliwa kopalne, przyspiesza – wzrasta ono 
z powiększaniem się populacji świata oraz z podwyższaniem poziomu życia 
w tych częściach świata, które do niedawna zużywały bardzo mało energii. 
Paliwa kopalne wyczerpią się zatem wcześniej, niż zakładano.

Obecnie w skali globalnej co roku zużywa się równowartość ponad 11 mld t 
ropy w paliwach kopalnych. Zasoby ropy naftowej wyczerpują się w tempie 
4 mld ton rocznie. Jeżeli nawet uda się utrzymać obecny poziom zużycia w na-
stępnych latach, bez względu na rosnącą populację lub aspiracje rozwojowe 
ludzkości, złoża ropy naftowej wystarczą tylko do 2052 roku. Według pro-
gnoz pozostanie wtedy jeszcze gaz i węgiel. Jeśli jednak zwiększymy wydo-
bycie i zużycie gazu, żeby wypełnić lukę energetyczną pozostawioną przez 
ropę naftową, to te rezerwy dadzą ludzkości tylko dodatkowych osiem lat.

Często twierdzi się, że ludzkość ma wystarczającą ilość węgla, aby prze-
trwać setki lat. Ale jeśli zwiększy się wydobycie węgla, aby wypełnić powstałą 
lukę, która pozostanie po wyczerpaniu zasobów ropy i gazu, to jego rezerwy 
skończą się w 2088 roku, nie mówiąc nawet o emisji dwutlenku węgla ze spa-
lania tych ilości węgla. Prawdopodobnie rok 2088 nie będzie jednak rokiem, 
w którym zabraknie paliw kopalnych. Z czasem powstaną nowe technologie 
wydobycia surowców, które pomogą kopalnym paliwom wystarczyć na dłu-
żej, ale nie będzie to trwać wiecznie. Dodatkowo, ze względu na rozwój no-
wych technologii oraz wzrastającą świadomość ludzi na temat wyczerpalno-
ści surowców energetycznych i zagrożeń z nimi związanych, coraz szybciej 
rozwija się sektor związany z energetyką odnawialną. W najbliższej przyszło-
ści ludzkość będzie jednak nadal skazana na surowce kopalne. Nowe rezer-
wy surowców energetycznych stają się coraz trudniejsze do znalezienia, a te, 
które są odkrywane, są znacznie mniejsze niż te, które odkryto w przeszłości.

Za przykład może posłużyć ropa naftowa, w przypadku której trend 
wzrostowy już się skończył. Szesnaście z dwudziestu największych pól naf-
towych na świecie osiągnęło już najwyższą wydajność, a złoty wiek odkryć 
złóż ropy naftowej zakończył się prawie 50 lat temu. Zamiast zastanawiać się 
nad tym, ile ropy naftowej pozostało, ludzkość powinna zaakceptować sub-
stytucyjne rozwiązania – a istnieje wiele znacznie lepszych opcji zastępu-
jących paliwa kopalne.

Źródła energii odnawialnej, jako substytut tradycyjnych paliw kopal-
nych, oferują ludzkości inną drogę, sposób na uniknięcie tej tykającej „bom-
by” energetycznej i wszelkich zagrożeń związanych z ich wykorzystaniem. 
Według wypowiedzi byłego ministra saudyjskiego Ministerstwa Ropy Naf-
towej i Surowców Mineralnych – „epoka kamienia łupanego nie skończyła 
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się z powodu braku kamieni, a epoka ropy naftowej skończy się długo przed 
tym, gdy na świecie skończy się ropa”1. 

Ludzkość bardzo szybko zbliża się do końca epoki ropy naftowej. Mo-
żemy uzyskiwać całą energię, której potrzebujemy, z takich źródeł jak wiatr, 
promieniowanie słoneczne i energia wód. Technologia jest zaawansowana, 
a rewolucja w zakresie energii odnawialnej już się rozpoczęła.

W samej Europie źródła energii odnawialnej stanowiły prawie 9/10 no-
wej mocy dodanej do europejskich sieci w 2016 roku. Ludzkość musi zrobić 
więcej i działać szybciej. Rządy i przedsiębiorstwa energetyczne na całym 
świecie powinny skuteczniej wspierać rozwój elektrowni wykorzystujących 
energię odnawialną.

Jeżeli ludzie przejdą na zastosowanie zielonej energii oraz będą bojko-
tować firmy energetyczne, które jej nie oferują – rozwój proekologicznych 
technologii będzie zdecydowanie szybszy. Przejście na czystą energię jest 
najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby przeciwdziałać zmianom 
klimatycznym, wysyłając jednocześnie wiadomość do rządów i firm ener-
getycznych, że surowce kopalne nie są już potrzebne.

Ze względu na to, że ropa naftowa jest najintensywniej wykorzystywanym 
surowcem energetycznym na świecie, w pewnym momencie jej wydobycie 
osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek eksploatacji, co 
zostało określone przez Mariona Kinga Hubberta jako peak oil (szczyt wy-
dobycia ropy naftowej)2. Jego moment jest jednak trudny do przewidzenia, 
ponieważ nowe złoża ropy naftowej są wciąż odkrywane. Stworzony przez 
Hubberta model przewidywał szczyt wydobycia ropy naftowej w Stanach 
Zjednoczonych między 1965 a 1970 rokiem oraz globalny szczyt wydobycia 
około 2000 roku. Historyczne prognozy tego momentu okazały się przed-
wczesne, jednak wzrost cen ropy naftowej w ostatnich latach spowodował 
szereg spekulacji dotyczących tego, jak daleko ludzkość jest od szczytu wy-
dobycia i na ile jest na niego przygotowana. 

Naukowe prace opublikowane od 2010 roku były stosunkowo pesymistycz-
ne. Z badań przeprowadzonych w 2010 roku na Uniwersytecie Kuwejckim wy-
nikało, że szczyt wydobycia ropy naftowej przypadnie na 2014 rok3. W innym 

1 W. Greider, Oil on Political Waters, 5.10.2000, http://bityl.pl/rouz3 [dostęp: 2.11.2020] 
(tłum. aut.).

2 U. Bardi, Peak oil: The four stages of a new idea, „Energy” 2009, vol. 34, no. 3, s. 323.
3 I. S. Nashawi, A. Malallah, M. Al-Bisharah, Forecasting World Crude Oil Production 

Using Multicyclic Hubbert Model, „Energy & Fuels” 2010, vol. 24, no. 3, s. 1788–1800.



109

Współczesne ekonomiczne uwarunkowania zagrożeń w sektorze energetycznym…

badaniu, realizowanym na Uniwersytecie Oksfordzkim również w 2010 roku, 
przewidywano, że eksploatacja ropy naftowej osiągnie szczyt przed 2015 ro-
kiem, ale te prognozy zmian „[…] z rynku kierowanego popytem na rynek 
ograniczony podażą […]”4 były błędne.

Dostęp do złóż ropy naftowej i gazu, w miarę ich wykorzystania, staje się 
coraz bardziej skomplikowany i wymaga stosowania coraz bardziej zaawan-
sowanych technologii, co przyczynia się do stopniowego wzrostu wartości 
tych złóż. To z kolei tworzy całkowicie obiektywne ekonomicznie warunki 
dla zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Gospodarka światowa nie odczuwa zmniejszania zapasów tradycyjnych 
paliw kopalnych, a więc zmiana cen jest wynikiem wpływu innych mechani-
zmów. Podobnie jak przewidywania z lat 70. ubiegłego wieku okazały się nie-
uzasadnione w związku z odkryciem nowych złóż ropy i gazu, tak w przyszło-
ści oczekuje się włączenia do obiegu gospodarczego chociażby ogromnych 
złóż hydratów. Przykładowo, hydraty metanu zawierają gaz w ilości odpo-
wiadającej 180–200 objętościom wolnego gazu w normalnych warunkach5. 
Zasoby metanu w tych związkach przekraczają światowe rezerwy węgla, co 
można uznać za bardzo dobry substytut dla rezerw ropy naftowej i gazu. 

Wojna arabsko-izraelska z 1973 roku była przyczyną pogorszenia się 
współpracy gospodarczej, politycznej i energetycznej oraz wywarła wpływ 
na globalną sytuację energetyczną. W wyniku embarga na ropę ze strony 
krajów arabskich OPEC koszty ropy wzrosły cztery do pięciu razy. Barył-
ka ropy naftowej w latach 1949–1970, czyli przez ponad 20 lat, kosztowa-
ła około 1,90 dolara; na początku 1970 roku cena wynosiła już 11 dolarów. 
Szok cenowy na rynku ropy naftowej był prawdziwym dylematem dla naj-
bardziej zależnych od tego surowca krajów, takich jak Japonia, a w przypad-
ku krajów rozwijających się – powodował utratę szans rozwoju gospodar-
czego, ponieważ inwestycje w modernizację przemysłu i gospodarki stały 
się dla nich praktycznie poza zasięgiem.

Na pierwszy kryzys energetyczny gospodarki rynkowe zareagowały oszczę-
dzaniem, a niektóre – również opracowaniem strategii krajowego zużycia 
energii. Drugi kryzys naftowy zaistniał w latach 1978–1979, w tym czasie cena 

4 N. Owen, O. Inderwildi, D. King, The status of conventional world oil reserves –
Hype or cause for concern?, „Energy Policy” 2010, vol. 38, no. 8, s. 4743–4749.

5 G. A. Barth, Highly Compressed Free Gas in DeepWater Natural Gas Hydrate Sys
tems, [w:] AGU Fall Meeting: 11–15 December 2006, San Francisco, California. Ab
stracts, Washington 2006.
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baryłki ropy naftowej osiągnęła poziom 30–40 dolarów6. W odpowiedzi kraje 
rozwinięte zaczęły opracowywać przyszłościowe programy rozwoju, mające 
na celu zoptymalizowanie zużycia energii, co ostatecznie pozwoliło osiągnąć 
oszczędność energii w celu przezwyciężenia proporcjonalnej zależności mię-
dzy tempem wzrostu gospodarczego a tempem zużycia energii. W tym sa-
mym okresie zidentyfikowano najbardziej powszechne systemowe podejścia 
do rozwiązywania problemów spowodowanych kryzysami energetycznymi.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) wspiera wdrażanie polity-
ki efektywności energetycznej i energoefektywnych technologii w budownic-
twie, sprzęcie AGD, transporcie, przemyśle, jak również w oświetleniu. Ana-
litycy MAE badają zagrożenia energetyczne, przykłady najlepszych praktyk, 
zwracając szczególną uwagę na możliwości zwiększenia efektywności ener-
getycznej i zastosowania różnych podejść do wdrażania jej potencjału przez 
kraje członkowskie. Na podstawie doświadczeń i badań MAE zaleca się sku-
pienie na kwestiach efektywności energetycznej ze względu na szereg zna-
czących korzyści dla gospodarek państw, np.:

 – zmniejszenie zależności od importu, dywersyfikacja dostaw pier-
wotnych surowców energetycznych oraz zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa energetycznego państwa;

 – przejście do modelu zrównoważonego rozwoju, który zapew-
nia wzrost gospodarczy, wzrost dochodów i zwiększenie zatrudnienia;

 – rozwój przemysłu hightech;
 – wzrost rentowności firm i konkurencyjności wytwarzanych pro-

duktów.
W dokumentach MAE i Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) doty-

czących stanu rynku efektywności energetycznej wskazano, że na poziomie 
globalnym środki efektywności energetycznej osiągnęły już poziom, w któ-
rym ich wkład w energooszczędzanie przeważa nad wkładem innych środ-
ków, stając się tym samym swoistą siłą napędową dla gospodarek państw 
członkowskich. Zgodnie z prognozą MAE do 2040 roku7 energochłon-
ność i emisyjność PKB powinny zostać zmniejszone odpowiednio o 37% 
i 10% w stosunku do poziomu z 2016 roku ze względu na wprowadzenie 

6 J. D. Hamilton, History of Oil Shocks, [w:] Routledge Handbook of Major Events in 
Economic History, ed. R. E. Parker, R. Whaples, Routledge, London–New York 2013, 
s. 247.

7 International Energy Agency, World Energy Outlook 2017, International Energy 
Agency, Paris 2017, s. 57.
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energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii oraz wypeł-
nienie zobowiązań państw wynikających z porozumienia paryskiego8.

W wielu państwach opracowano krajowe programy docelowe dotyczące 
oszczędności pierwotnych surowców energetycznych, które obejmują szeroki 
zakres środków mających na celu poprawę struktury zużycia energii, rozwój 
zasobów materialnych i technicznych w celu ochrony zasobów, pełniejsze wy-
dobycie, zbieranie i wykorzystanie surowców wtórnych, monitorowanie i roz-
liczanie zużycia energii. Stosowane przez różne kraje środki, mające na celu 
minimalizację zagrożeń i poprawę efektywności energetycznej, różnią się me-
chanizmami działania, funkcjonującymi według poziomu rozwoju społeczno-

-gospodarczego, oraz uwagą poświęconą problemom racjonalnego wykorzy-
stania zasobów energetycznych w państwie. W wyniku wieloletniej praktyki 
międzynarodowej ukształtowały się główne kierunki działalności poszcze-
gólnych państw, a ich realizacja pozwala na zmniejszenie energochłonności 
gospodarki. W praktyce światowej stosowane są różne środki dla zwiększe-
nia efektywności energetycznej, takie jak: regulacja energooszczędności na 
poziomie państwa, wprowadzenie zachęt finansowych i podatkowych oraz 
zapewnienie odpowiedniej promocji i wdrażania programów informacyjnych.

Podczas podejmowania decyzji kapitałochłonnych na poziomie global-
nym, szeroko wykorzystuje się metody analizy najmniejszych kosztów (Least- 
Cost Analysis – LCA)9 oraz zintegrowane planowanie zasobów (Integrated 
Resource Planning – IRP)10. W przypadku energetyki metoda LCA polega 
na tym, że określa się koszty uzyskania jednej kilowatogodziny z różnych 
nośników energii, jak też poprzez różne technologie poszanowania energii. 
Dla przykładu: w transporcie miejskim chodzi o ilościowe porównanie za-
let i wad rozwiązań takich jak: metro, szybki tramwaj, autobus z samocho-
dami, budową podziemnych garaży, parkometrami aż po zastąpienie części 
transportu miejskiego siecią ścieżek rowerowych. Podczas analizy sposoby 

8 Paris Agreement, http://bityl.pl/SNcMC [dostęp: 27.04.2019].
9 D. Nelson, D. Shakow, Leastcost planning: A tool for metropolitan transportation 

decision making, „Transportation Research Record” 1995, s. 19–27.
10 J. Swisher, G. Jannuzzi, R. Redlinger, Tools and for methods for integrated resource 

planning: Improving energy efficiency and protecting the environment, UNEP Col-
laborating Centre on Energy and Environment, Risø National Laboratory, Denmark 
1997 (Working paper / UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment, 
no. 7); S. Pasierb, E. Hille, K. Niedziela, Zintegrowanie planowanie w gospodarce 
energetycznej, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Warszawa, 
Katowice, Kraków 1997.
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te porządkuje się według kosztów: od najniższych do najwyższych – i re-
alizuje się głównie te pierwsze. Konieczne jest uwzględnienie czynników 
traktowanych ciągle jeszcze jako „zewnętrzne”, np. zdrowia i życia ludzi po 
ewentualnej katastrofie11. 

Zintegrowane planowanie zasobów to z kolei metoda opracowywania 
długoterminowej strategii rozwoju, uwzględniająca kryteria ekonomiczne 
w procesie optymalizacji portfela wytwarzania. Oparta została na dwóch 
podstawowych zasadach: minimalizacji kosztów działalności (Least-Cost 
Planning – LCP) oraz minimalizacji degradacji środowiska naturalnego. Me-
toda ta obejmuje również programy zarządzania popytem12.

Wszystko to ostatecznie stworzyło warunki do zmiany podejścia do spo-
sobu funkcjonowania i organizacji sektorów energetycznych, w tym elektro-
energetycznych, na całym świecie. Sam proces przemian wsparty został osta-
tecznie wieloma innymi ważnymi determinantami. Zaliczyć do nich można: 
rosnącą niesprawność państwa w spełnianiu przez nie ekonomicznych funk-
cji (w tym występowanie relatywnie niskich cen energii elektrycznej w latach 
poprzedzających szok naftowy, które to stały się impulsem do nadmierne-
go i ciągle rosnącego poziomu konsumpcji i produkcji energii), pogłębiającą 
się globalizację procesów gospodarczych, a także równoczesny szybki po-
stęp technologiczny w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz roz-
woju technologii informatycznych i systemów komunikacyjnych. Nie bez 
znaczenia pozostały pozytywne doświadczenia uzyskane wcześniej w pro-
cesie liberalizacji sektorów infrastrukturalnych, takich jak telekomunikacja, 
przewozy lotnicze czy też przewozy kolejowe, oraz przekonanie o koniecz-
ności zwiększania efektywności funkcjonowania sektorów energetycznych, 
w tym elektroenergetycznych. Wszystko to stworzyło warunki do procesu 
reform realizowanych w sektorach elektroenergetycznych na całym świecie13.

Wyżej wspomniane koncepcje LCA oraz IRP są pod wieloma względami 
podobne oraz wzajemnie się wzbogacają. W świetle tej metodologii, ana-
lizując celowość budowy nowych elektrowni, przy określaniu jednostko-
wego kosztu produkcji należy wziąć pod uwagę możliwe sposoby uzyska-
nia elektryczności z różnych nośników energii lub zastąpienia ich innymi 

11 M. Dakowski, Energetyka jądrowa – jej koszt i sens, 18.03.2007, http://bityl.pl/piyJW 
[dostęp: 27.04.2019].

12 T. Tylec, Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce, 
„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2010, nr 8, s. 121.

13 Ibidem, s. 122.
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technologiami oszczędzania energii. Koszty takiej produkcji są uporządko-
wane według poziomu – od najmniejszej wartości do największej – tym sa-
mym preferowane są rozwiązania najtańsze. 

Europejskie systemy energetyczne oparte są głównie na energetyce kon-
wencjonalnej, co w dużym stopniu wpływa na obniżenie jakości środowiska 
przyrodniczego, a przez to również jakości życia społeczeństwa. Europejska 
Karta Energetyczna podpisana w 1991 roku oraz Traktat Karty Energetycz-
nej z 1994 roku zakładały m.in. ożywienie współpracy sektorów energetyki, 
likwidację barier administracyjnych i technicznych, jak również ożywienie 
konkurencji oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze14. Dokumentem, który w sposób szczegółowy określił pod-
stawowe zasady efektywności energetycznej i związanych z nią aspektów 
ochrony środowiska, był Protokół Karty Energetycznej. W Traktacie Kar-
ty Energetycznej określono strategie dalszego rozwoju energetyki zgod-
nie z wymogami ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju, 
z uwzględnieniem gospodarki rynkowej. Wskazano także szereg działań słu-
żących ograniczeniu negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko 
w całym cyklu energetycznym. Obejmuje on zatem poszukiwania i wydoby-
wanie surowców energetycznych, ich przetwarzanie na energię i unieszko-
dliwienie odpadów, transport oraz dystrybucję energii i jej użytkowanie15. 
Rozpoczęto stosowanie nowych technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, jak również zaawansowanych i innowacyjnych technologii 
wykorzystujących paliwa nieodnawialne, charakteryzujących się niską ener-
gochłonnością i wysoką surowcooszczednością, a tym samym bardziej przy-
jaznych środowisku. Bardzo ważną rolę odegrało wprowadzenie instrumen-
tów ekonomiczno-prawnych w ochronie środowiska16.

Właśnie dlatego podczas analizy sektora energetycznego istotne jest 
uwzględnienie kosztów środowiskowych. Z tego powodu powstała konwencja 

14 J. Malko, Energetyka polska a energetyka UE – dostosowanie regulacji prawnych, 
[w:] XVI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w go
spodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski. Zakopane 6–9 października 
2002, IGSMiE PAN, Kraków 2002, s. 13–22.

15 R. Ney, Wybrane problemy polityki energetycznej Polski, „Polityka Energetyczna” 
2006, t. 9, z. 1, s. 5–32.

16 A. Kicińska, E. Adamiec, A. Gruszecka-Kosowska, Współczesne uwarunkowania 
inżynierii i ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 29; 
A. Wasiuta, Instrumenty ekonomiczne w polityce ekologicznoenergetycznej państw 
Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 2012, nr 3(32), s. 55–70.
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Espoo – konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym sporządzona w dniu 25 lutego 1991 roku w Espoo, w Fin-
landii. Weszła ona w życie w dniu 10 września 1997 roku. Ratyfikowały ją 
m.in. kraje Wspólnoty Europejskiej oraz Polska17. Konwencja ta jest pierw-
szym dokumentem prawa międzynarodowego o charakterze wiążącym, któ-
ry w całości poświęcony jest instytucji ocen oddziaływania na środowisko. 
Stwarza ona prawno-międzynarodowe ramy proceduralne dla wykonywa-
nia ocen oddziaływania na środowisko w przypadkach, gdy inwestycja re-
alizowana w jednym kraju (stronie pochodzenia), zasięgiem oddziaływania 
obejmuje terytorium innego państwa (strony narażonej) i może spowodo-
wać znaczące negatywne skutki dla środowiska. W rozumieniu konwencji 
ocena oddziaływania na środowisko oznacza krajową procedurę szacowa-
nia prawdopodobnego wpływu proponowanej działalności na środowisko. 
Można go określić jako jakikolwiek skutek planowanej działalności w śro-
dowisku z uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, 
gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu, pomników historii lub innych 
budowli albo wzajemnych oddziaływań tych czynników, obejmuje on rów-
nież skutki danej działalności dla dziedzictwa kultury lub dla warunków 
społeczno-gospodarczych, spowodowane zmianami wspomnianych czyn-
ników. Natomiast oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek od-
działywanie na terenie jurysdykcji państwa, jeśli fizyczna przyczyna jest 
w całości lub częściowo położona na terenie innej strony i nie ma charak-
teru globalnego18.

W tym samym czasie w wielu krajach zostały wprowadzone systemo-
we podejścia do procesu zarządzania sferą energetyki. Skutecznym me-
chanizmem pozwalającym na wzrost wydajności energetycznej są przed-
siębiorstwa usług energetycznych – ESCO, czyli Energy Service Company, 
oznacza firmę oferującą usługi energetyczne. Według definicji dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energe-
tycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG19:

17 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicz-
nym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1110.

18 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer 
Polska, Kraków, Warszawa 2009, s. 49.

19 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, Dz.U. L 114 z 27.04.2006, s. 68.
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przedsiębiorstwo usług energetycznych (ESCO): przedsiębiorstwo świad-
czące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efek-
tywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkowni-
ka, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za 
wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu po-
prawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych 
kryteriów efektywności.

Podmiot tego typu inwestuje swoje środki finansowe, wdrażając rozwią-
zania energooszczędne u klienta, i przeprowadza niezbędne prace w obiek-
tach. W praktyce realizuje więc kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, 
udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki wprowadzo-
nym rozwiązaniom klient uzyskuje oszczędności (rys. 2), które z kolei po-
zwalają mu na spłatę kosztów tejże inwestycji. Po całkowitej „spłacie” kosz-
tów projektu oszczędności pozostają na rachunku klienta20.

Rysunek 2. Oszczędności dla klienta ESCO

Źródło: Czym jest ESCO, http://www.escowpolsce.pl/vademecum/czym-jest-esco.html 
[dostęp: 17.11.2020].

20 Czym jest ESCO?, http://bityl.pl/kMCb6[dostęp: 17.11.2020].
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Za przykład mogą służyć kotły, systemy grzewcze, systemy wentylacji 
i klimatyzacji, jednostki grzewcze oparte o kogenerację (CHP). Pojawienie 
się ESCO na rynku było odpowiedzią na trudności prawidłowej identyfi-
kacji zagadnienia efektywności energetycznej przez niewyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa. Niska świadomość energetyczna, brak wykwalifikowa-
nej kadry, brak możliwości wykonania oceny poziomu strat energii i sfi-
nansowania stosownych badań oraz brak odpowiedniego knowhow były 
bodźcem do stworzenia podejścia finansowania przedsięwzięć energoosz-
czędnych przez stronę trzecią (Third-Party Financing – TPF), co jest finan-
sowaniem projektów energooszczędnych przez zewnętrzną (trzecią) fir-
mę, która odbiera zainwestowane pieniądze poprzez różnicę w rachunku 
za energię przed wdrożeniem pewnych rozwiązań i po nim. Przedsiębior-
stwo usług energetycznych ESCO realizuje inwestycję przy pomocy swoich 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz z wykorzystaniem swojego 
finansowania. Zwrot kosztów przedsięwzięcia następuje w wyniku osiąg-
niętych oszczędności energii21.

Modele umów w formule ESCO, które dotyczą efektywności energe-
tycznej, są dwie22:

1. EPC (Energy Performance Contracting) to umowy pomiędzy bene-
ficjentem a dostawcą środków poprawy efektywności energetycz-
nej (ESCO). Gwarantują one, że inwestycja spłaca się wg określone-
go w umowie harmonogramu, zależnego od osiągniętego poziomu 
poprawy efektywności energetycznej, który jest gwarantowany przez 
ESCO. Usługi oferowane przez firmy ESCO różnią się od siebie spo-
sobem finansowania oraz podziałem ryzyka i zysków pochodzących 
z wdrożonej inwestycji pomiędzy ESCO a klientem. Wyróżnia się czte-
ry podstawowe rodzaje umów EPC:

 – umowy, w których firma ESCO oferuje finansowanie, dając jedno-
cześnie klientowi gwarancję oszczędności (ponosi więc niemal cał-
kowite ryzyko inwestycji);

 – umowy, w których klient/właściciel odpowiada za finansowanie, 
a firma ESCO daje gwarancję oszczędności energii (ryzyko jest 
podzielone między strony umowy);

21 D. Gulczyński, Wybrane priorytety i środki zwiększenia efektywności energetycznej, 
„Polityka Energetyczna” 2009, t. 12, z. 2/2, s. 182.

22 Czym jest ESCO?, op. cit.
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 – umowy przewidujące całkowitą cesję na firmę ESCO wartości 
oszczędności z tytułu zmniejszonych kosztów energii aż do cał-
kowitej spłaty inwestycji;

 – umowy o zarządzanie zużyciem energii, na podstawie których fir-
ma ESCO otrzymuje zapłatę za świadczenie usługi energetycznej.

2. EDC (Energy Delivery Contracting), czyli umowy gwarantowanych 
dostaw energii, jakie oferują firmy ESCO. Te kontrakty określają wa-
runki eksploatacji, budowy lub modernizacji źródeł energii (ciepła 
i energii elektrycznej) na własne ryzyko wykonawcy (najczęściej fir-
my ESCO) w ramach umów długoterminowych. Opierają się na za-
łożeniu, że optymalizacja zużycia energii w dłuższej perspektywie 
pozwala uzyskać znaczące korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Ele-
menty realizowane przez wykonawcę (najczęściej firmę ESCO) obej-
mują finansowanie, planowanie oraz budowę lub przejęcie źródła wy-
twarzania energii, a także zarządzanie eksploatacją (w szczególności 
konserwację i eksploatację), zakup paliwa oraz sprzedaż energii. Na 
wynagrodzenie za te usługi składają się, przede wszystkim, płatności 
za dostarczoną energię.

Kolejnymi obok ESCO mechanizmami zorientowanymi na przezwycię-
żenie monopolu dużych producentów energii i zapewnienie małym produ-
centom (głównie z OZE) dostępu do sieci dystrybucji energii są: 

3. Zasada dostępu stron trzecich (Third-Party Access – TPA), polegają-
ca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora osobom trze-
cim swojej infrastruktury sieciowej w celu dostarczenia usług klientom. 
W przypadku energii elektrycznej oznacza to możliwość korzystania 
z sieci lokalnego dystrybutora energii w celu dostarczenia do wskaza-
nej lokalizacji energii zakupionej u dowolnego sprzedawcy. Dzięki tej 
zasadzie od 2007 roku możliwa jest zmiana sprzedawcy energii elek-
trycznej. Odbiorcy końcowi mogą wybierać więc oferty najkorzystniej-
sze cenowo. W praktyce oznacza to, że klient kupuje energię i usługę 
dostarczenia energii od dwóch różnych firm. O ile sprzedawcę energii 
można wybrać dowolnie, o tyle usługę dostarczenia należy kupić od 
firmy, na której terenie działania dany podmiot jest zlokalizowany23.

4. Niezależni producenci energii (Independent Power Producer – IPP) to 
podmioty na rynku energetycznym wytwarzające energię elektryczną 

23 R. Łangowski, Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – uwarunkowania rynko
we w Polsce, „Rynek Energii” 2016, nr 3, s. 3–12.
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w celu sprzedaży jej przedsiębiorstwom użyteczności publicznej lub 
odbiorcom końcowym. Mogą to być osoby fizyczne prywatne, korpo-
racje, spółdzielnie, koncerny, zdolne do dostarczania nadmiaru energii 
elektrycznej do systemu. W wielu krajach szybko rośnie liczba nieza-
leżnych producentów energii IPP eksploatujących istniejące i budu-
jących nowe elektrownie oraz elektrociepłownie. Niezależne firmy 
bardzo chętnie inwestują, gdy w kontraktach, szczególnie długoter-
minowych, mają zagwarantowane zbyt i cenę produkowanej energii. 
Należy przy tym zaznaczyć, że polski rynek energetyczny jest bardzo 
atrakcyjny, gdyż jest rynkiem dużym, a ponadto przewidywany wzrost 
zużycia energii elektrycznej jest jednym z najwyższych w Europie24.

Podejścia te mają docelowo pokonać monopol dużych producentów 
energii i zapewnić dostęp do sieci dystrybucyjnej małym producentom. Na 
przykład, jedną z najbardziej zaawansowanych metod wykorzystania su-
rowców przy produkcji energii elektrycznej jest CHP (Combined Heat and 
Power – skojarzona gospodarka energetyczna), także kogeneracja25. Jak pod-
kreślono w artykule Aleksandra Wasiuty26, kogeneracja ma znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Unia 
Europejska zwraca szczególną uwagę na promowanie tej technologii, pod-
kreśla nie tylko efektywność energetyczną, ale również możliwość znaczne-
go ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji 
chemicznych. Jest to technologia budząca zainteresowanie branży węglo-
wej oraz gazownictwa, choć można z nią łączyć również odnawialne źródła 
energii. Rozwiązanie takie bezsprzecznie wpływa na redukcję wykorzysta-
nia konwencjonalnego paliwa, jakim jest w Polsce głównie węgiel, w proce-
sach produkcyjnych energii elektrycznej oraz cieplnej.

Na wyższą efektywność energetyczną ma wpływ dużo większy sto-
pień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do jednoczesnej 

24 R. Bartnik, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna modernizacji energetyki ciepl
nej z wykorzystaniem technologii gazowych, „Zeszyty Naukowe. Rozprawy Nauko-
we / Politechnika Łódzka” 2004, z. 335, s. 3–300.

25 „«Kogeneracja» oznacza równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elek-
trycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu”. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw-
ności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, Dz.U. L 315 z 14.11.2012, art. 2, pkt. 30.

26 A. Wasiuta, Wpływ globalnych problemów energetycznych na bezpieczeństwo Polski 
i UE, [w:] Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, red. T. Noch, J. Sa-
czuk, A. Wesołowska, Wyd. Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014, 689.
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produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest to główna zaleta tego systemu, 
efektywność energetyczna może być nawet o 30% wyższa niż dla oddziel-
nego wytwarzania obu rodzajów energii, w elektrowniach kondensacyj-
nych – energii elektrycznej, a w kotłowniach – ciepła. Jak wynika z obser-
wacji procesów technologicznych, w przypadku układu kogeneracyjnego do 
wyprodukowania 40 jednostek energii elektrycznej oraz 50 jednostek ener-
gii cieplnej zużywane jest 100 jednostek paliwa, natomiast do wyproduko-
wania takich ilości energii oddzielnie trzeba dostarczyć łącznie aż 170 jed-
nostek paliwa.

Prawdziwe korzyści stwarza jednak zasilanie odnawialnymi źródłami 
energii. Zastąpienie nimi paliw konwencjonalnych wpływa na jeszcze więk-
szą redukcję emisji dwutlenku węgla. OZE w kogeneracji to głównie wyko-
rzystanie biomasy. W celu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej 
wykorzystuje się m.in. odpady pochodzące z gospodarstw rolnych, niewy-
korzystaną żywność, rośliny i odpady z drewna. Szeroko pojęta biomasa to 
również biogaz, który produkowany jest z oborników czy w oczyszczalniach 
ścieków. Krajami o największym udziale wykorzystania biomasy w systemach 
kogeneracyjnych są Szwecja i Nowa Zelandia, czyli państwa o największym 
przemyśle leśnym i drzewnym27.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
w Polsce nie uległa znacznej zmianie w latach 2007–2014. Na koniec 2007 
roku produkcja wynosiła 159 348 GWh, natomiast na koniec 2014 roku – 
159 058 GWh28.

Najważniejsze zalety stosowania układów kogeneracyjnych to:
 – zmniejszenie zużycia paliwa na wytworzenie jednostki energii,
 – redukcja emisji zanieczyszczeń,
 – zmniejszenie strat energii cieplnej w sieciach przesyłowych,
 – rozproszenie źródeł,
 – kreowanie nowych, lokalnych miejsc pracy.

Z uwagi na fakt wygaśnięcia mechanizmu wsparcia wysokosprawnej koge-
neracji z końcem 2018 roku istnieje potrzeba wypracowania i wdrożenia no-
wych mechanizmów wsparcia kogeneracji, które ułatwią przedsiębiorstwom 

27 E. Byczyńska, Kogeneracja. Czym jest i jakie stwarza możliwości?, 15.09.2015, http://
bityl.pl/9azom [dostęp: 8.08.2016].

28 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oce-
niającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarza-
nej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elek-
trycznej, M.P. 2016 poz. 350.
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inwestowanie w tego typu jednostki wytwórcze, w szczególności w źródła roz-
proszone. Wprowadzenie rzeczonych zmian może być ważnym elementem 
walki z wysoką emisją zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w Polsce29. Po-
dobny problem pojawia się w związku z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii, których produkcja jest również rozproszona. Dlatego wszystkie te 
podejścia są tutaj zgrupowane według zasady dostępu stron trzecich (TPA).

Konsekwentny rozwój takiego podejścia daje pewne nieoczekiwane kon-
sekwencje o charakterze strategicznym i społecznym. Po pierwsze, przy-
czynia się do spadku podatności systemu energetycznego na zagrożenia 
terrorystyczne, ponieważ wraz z rozwojem IPP i OZE staje się coraz bar-
dziej rozproszony. W ten sposób przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Nie mniej ważny jest drugi wniosek. Cena ropy naf-
towej jest wynikiem interakcji między elitami politycznymi i biznesowymi 
i nie zawsze stricte związana jest z kosztami jej wydobycia. W wyniku cze-
go im bardziej rozproszony jest system energetyczny kraju oraz im więcej 
dostępnych jest substytutów, tym mniej możliwości manipulowania cena-
mi na rynku energii. 

Jednym z zadań, jakie przypisuje się współczesnym przedsiębiorstwom 
dystrybucji i obrotu, jest tzw. sterowanie stroną popytową, określane najczę-
ściej angielskim skrótem DSM (ang. Demand Side Management). Rolą DSM 
jest takie sterowanie zapotrzebowaniem na moc i energię elektryczną, aby 
minimalizować koszty rozwoju systemu elektroenergetycznego. Większość 
działań ma na celu wywoływanie u odbiorców postaw racjonalizujących zu-
życie energii. Efektem tych działań jest najczęściej uwolnienie mocy szczy-
towych w systemie i uniknięcie inwestycji po stronie systemu wytwórcze-
go i infrastruktury przesyłowej. Techniki DSM mogą być także alternatywą 
dla usług systemowych lub zmniejszać zapotrzebowanie na rezerwy mocy 
dostarczane w postaci usług systemowych. Podstawowe działania DSM są 
nakierowane na spowodowanie korzystnych dla systemu zmian po stronie 
zapotrzebowania odbiorców. Modyfikacje w przebiegach zmienności ob-
ciążenia systemu w wyniku zastosowania DSM można sklasyfikować w kil-
ku podstawowych kategoriach30: 

 – obcięcie szczytu – obniżenie zapotrzebowania na moc w okresach 
szczytowego obciążenia;

29 A. Wasiuta, Wpływ globalnych problemów…, op. cit., s. 690.
30 P. Bućko, Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego, „Acta Energetica” 2010, 

nr 2/4, s. 11.
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 – wypełnianie dolin – podstawowym celem jest zwiększenie zuży-
cia energii w okresach pozaszczytowych; 

 – przesunięcie obciążenia – łączy cechy dwóch poprzednich kate-
gorii; 

 – strategiczne oszczędzanie – ma na celu obniżenie całkowitego zu-
życia energii; 

 – strategiczne zwiększenie obciążenia – dążenie do zwiększenia 
sprzedaży energii elektrycznej; 

 – elastyczne kształtowanie krzywej obciążenia – jest opcją, która 
bierze pod uwagę niezawodność dostaw energii i dostosowanie 
obciążenia do bieżącej sytuacji systemowej.

Sterowanie stroną popytową jest jedną z najtańszych metod optymalizacji 
pracy oraz zwiększenia energoefektywności sektora energetycznego. Istota 
problemu polega na tym, że dobowe obciążenia systemu energetycznego są 
nierównomierne, wartości szczytowe są w godzinach porannych i wieczor-
nych oraz minimalne – w nocy. Aby stymulować wyrównanie harmonogra-
mu zużycia energii, zwykle stosuje się taryfy zróżnicowane pod względem 
ceny energii elektrycznej w ciągu doby.

Inną powszechną metodą wyrównywania szczytów zapotrzebowania na 
energię elektryczną jest zróżnicowane odłączanie części obciążenia elek-
trycznego konsumentów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych występuje 
odłączenie części konsumentów w okresie letnim, gdy system energetyczny 
nie radzi sobie ze szczytowym poborem mocy przez dużą liczbę klimatyza-
torów. Odbywa się to zgodnie z preferencyjnymi taryfami na zużycie energii.

Podsumowanie

Sektor energetyczny przeszedł poważne zmiany od wykorzystania drewna 
jako dominującego paliwa do przyjęcia węgla, a ostatnio ropy. W XXI wie-
ku użycie gazu rosło szybciej niż jakiegokolwiek innego paliwa kopalnego, 
a dziś energia odnawialna rozwija się jeszcze szybciej. Zmiany, w połącze-
niu z niestałymi cenami energii i okazjonalnymi wstrząsami, tworzą złożo-
ne scenariusze na przyszłość sektora energetycznego. Ma to liczne konse-
kwencje nie tylko dla rozwoju społeczno-gospodarczego państw, ale także 
dla bezpieczeństwa energetycznego. 

Niedawne załamanie cen ropy po pandemii COVID-19 stanowi obciąże-
nie dla krajów ją eksportujących. W rzeczywistości wobec braku skutecznej 
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zmiany polityki publicznej na rzecz energii odnawialnej oczekuje się, że 
wzrostowy trend popytu na ropę i gaz utrzyma się w wielu krajach, pod wa-
runkiem że nastąpi szybkie ożywienie gospodarcze i nie nastąpi następna 
fala pandemii. Jeśli chodzi o energię odnawialną, to jeszcze nie wszystkie 
kraje wykorzystały swój pełny potencjał, mimo że ich jej użycie gwałtownie 
rośnie na całym świecie. Rzeczywiście, energia odnawialna jest obiecującą 
alternatywą, aby sprostać niektórym wyzwaniom stojącym przed systema-
mi energetycznymi. Wymaga to głębszych reform w sektorze energetycz-
nym i zestawu narzędzi wspierających, aby stworzyć sprzyjające środowi-
sko przyciągające odpowiednie inwestycje. 
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Streszczenie: Na tle postępu polskiego i unijnego sektora energetycznego 
przeprowadzono analizę stanu i perspektyw rozwoju tego sektora w kon-
tekście polityki energetycznej UE, barier i wielorakich zagrożeń. Autor uwi-
docznił zagrożenia w rozwoju sektora energetycznego w kontekście ogól-
nego podejścia do polityki energetycznej Unii Europejskiej.
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Contemporary Economic Determinants of Threats in the Energy 
Sector and Methods of Counteracting These Phenomena

Summary: On the background of Polish and EU’s energy sectors, an analysis 
of the state and development prospects of this sector was carried out in the 
context of EU energy policy, barriers and multiple threats. Author highlighted 
the threats to the development of energy sector in the context of the general 
approach to the energy policy of the European Union.
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Wieloaspektowy wymiar  
społecznych zagrożeń bezpieczeństwa 
państwa w środowisku VUCA

Wstęp

Zmienność i wielotorowość są fundamentem rozwoju jednostek, grup 
społecznych, narodów, społeczeństw, państw i organizacji międzynaro-
dowych. Nie zawsze jednak wektor zmiany jest zbieżny z pożądanym kie-
runkiem rozwoju danego podmiotu. Współczesny świat, opierający się na 
pozytywnych relacjach występujących pomiędzy różnymi podmiotami 
stosunków międzynarodowych, a także kształtowany przez różnorakie 
konflikty społeczne o charakterze politycznym, kulturowym, ekonomicz-
nym, informacyjnym, religijnym czy światopoglądowym, charakteryzu-
je się w znacznej mierze niejednoznacznością i nieprzewidywalnością, 
które z kolei nie pozwalają na miarodajne oszacowanie skutków zmian 
i modyfikacji porządku społecznego zachodzących na wspomnianych 
płaszczyznach. Innym współczesnym problemem jest częste niedostrze-
ganie bądź pomijanie człowieka i  jego potrzeb w tak ukształtowanym 
środowisku, w którym prym wiodą instytucjonalne i systemowe podej-
ścia do analizy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (zwłaszcza) 
państwa. Dlatego też celem niniejszego rozdziału jest próba wskazania 
wielo płaszczyznowości i wieloaspektowości zagrożeń społecznych oraz 
ich znaczenia dla poszczególnych jednostek i organizmu państwowego 
w środowisku zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, 
czyli w świecie VUCA. Zastosowano metodę systemową, analizy oraz ba-
dania literatury przedmiotu.
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***

Traktując bezpieczeństwo społeczne jako zintegrowany system i płaszczyznę 
realizacji zadań z zakresu egzystencjalnych potrzeb społeczeństwa, wyróż-
nić można kilka jego podsystemów. Krzysztof Loranty wymienia następujące 
podsystemy: publiczny (działalność instytucji rządowych i samorządowych), 
nieformalny (wsparcie społeczne w ramach relacji z rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami), ochotniczy (wsparcie ze strony podmiotów uskuteczniających 
ideę samopomocy i inicjatywności społeczności lokalnych, tj. wolontariatu, 
organizacji pozarządowych itp.), rynkowy (funkcjonujący na zasadzie kup-
na i sprzedaży, dostęp do niego uzależniony jest od zamożności obywateli) 
i obejmujący działalność podmiotów gospodarczych (zapewniający rozwój, 
ochronę zdrowia i poprawiający efektywność pracy w grupie pracowniczej)1. 
Natomiast zagrożenia społeczne określane są jako sytuacje, czynniki czy 
działania, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają destrukcyj-
nie na naród, wraz z jego egzystencjalnymi podstawami istnienia, przekła-
dając się wydatnie na poziom bezpieczeństwa struktur i instytucji państwa2. 
Pojęcie to dotyczy wszystkich przypadków odnoszących się do niebezpie-
czeństwa utraty życia i zdrowia, tożsamości narodowej i etnicznej określonej 
społeczności oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego. Jak zaznacza-
ją Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka i Henryk Wyrębek, wiąże się ono 
z cechami każdego społeczeństwa, którymi są: odrębność od innych zbio-
rowości, wzajemne oddziaływania pomiędzy jego członkami, wspólne te-
rytorium, instytucje, sposób komunikowania się, podobieństwo warunków 
życia, podział pracy oraz normy i wzorce postępowania3. Zagrożenia spo-
łeczne nierozerwalnie związane są z zagrożeniami bezpieczeństwa społecz-
nego, socjalnego i psychospołecznego, a także ekonomicznego. Charaktery-
zują się więc złożonym, wielopłaszczyznowym charakterem.

1 K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego 
(państwa). Podręcznik akademicki, red. J. Pawłowski, Akademia Sztuki Wojennej, 
Warszawa 2017, s. 380.

2 D. Kompała, Istota zagrożeń, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządza-
nia i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej” 2014, nr 3(11), s. 31; W. Sójka, Za
grożenia bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] Podstawy bezpieczeństwa naro
dowego…, op. cit., s. 184.

3 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współ
czesnych zagrożeń, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2017, s. 82.
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W teorii nauk o bezpieczeństwie tego typu zagrożenia typologizuje się oraz 
wyodrębnia spośród innych na podstawie kryterium przedmiotowego, wy-
raźnie oddzielającego zagrożenia społeczne od politycznych, gospodarczych, 
wojskowych, kulturowych, informacyjnych, demograficznych czy zdrowot-
nych, pomimo znaczącego wpływu np. czynników gospodarczych czy kul-
turowych na sytuację społeczno-socjalną obywateli państwa. Jak wskazują 
Aleksandra Skrabacz i Krzyszof Loranty, zagrożenia społeczne w istotny spo-
sób determinują jakość i standard życia jednostek, rodzin, grup społecznych 
i całych społeczeństw, a poprzez to również rozwój cywilizacyjny nie tylko 
określonego państwa, ale także międzynarodowej społeczności, w której ra-
mach postępuje przepływ dóbr i usług oraz różnorakich zagrożeń4, np. han-
del ludźmi, przemyt narkotyków, międzynarodowa przestępczość czy zagro-
żenia związane z przenikaniem czynników chorobotwórczych. Zapewnienie 
realizacji wspomnianych potrzeb (odpowiedniej jakości i standardu życia lud-
ności) w znacznej mierze zależy od poziomu skuteczności polityki społecz-
nej państwa, która może zredukować ryzyko wystąpienia zjawisk destabili-
zujących egzystencję jednostek oraz rozwoju patologii społecznych5.

W wymiarze społecznym bezpieczeństwo oznacza brak zagrożeń spo-
łecznych. W ujęciu sensu largo do zagrożeń tych możemy zaliczyć wszel-
kiego rodzaju patologie społeczne – przestępczość, narkomanię, prostytu-
cję, zaburzenia zdrowia psychicznego, ubóstwo, bezrobocie, endemię HIV/
AIDS i demoralizację młodzieży – zwiastujące zastój w rozwoju oraz desta-
bilizację więzi i struktur społecznych oraz państwowych. Za patologie spo-
łeczne uznaje się więc zachowania jednostki bądź grupy, które są niezgod-
ne z przyjętymi zasadami i normami życia społecznego. Można rozróżnić 
patologie społeczne o indywidualnym charakterze, gdy przejaw dysfunk-
cji dotyczy negatywnych zachowań jednostki, oraz patologie o charakte-
rze zorganizowanym, gdy postawy niezgodne z oczekiwaniami dotyczą ca-
łej zbiorowości, a także patologie struktur organizacyjnych (np. nepotyzm, 
niekompetencja).

Często zagrożeniami społecznymi określane są nie tylko zjawiska, dzia-
łania lub sytuacje, które przesądzają o pogorszeniu sytuacji materialnej 

4 A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe 
Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Marczak, Wyd. Bel-
lona, Warszawa 2011, s. 566.

5 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne 
i praktyczne, Wyd. Arte, Warszawa 2012, s. 101.
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określonej grupy osób, deficycie dóbr materialnych i niematerialnych czy 
wykluczeniu społecznym określonych jednostek. O zaistnieniu zagrożenia 
społecznego świadczyć może także fakt wystąpienia rozmaitych ograniczeń 
rozwojowych oraz braku możliwości realizacji określonych potrzeb, które 
z punktu widzenia jednostki lub grupy społecznej są istotne (a nawet nie-
zbędne) dla prawidłowego, stabilnego i niczym niezakłóconego ich funkcjo-
nowania odpowiednio w rodzinie, grupie lub społeczeństwie. Dlatego też 
kategorię zagrożeń społecznych należy rozpatrywać i analizować pod ką-
tem jej szerokiego ujęcia, uwzględniającego wszystkie powyżej wskazane 
aspekty. Na tę kwestię zwracają uwagę Marek Leszczyński i Vladimir Mika, 
którzy podkreślają, że w przypadku zagrożeń dla jednostek, rodzin i spo-
łeczeństwa można mówić o zagrożeniach: bytu (np. braki w zaopatrzeniu 
w wodę i żywność, ryzyko związane z bezpośrednim zagrożeniem utraty 
zdrowia i życia), schronienia (np. zagrożenie bezdomnością lub posiadanie 
mieszkania niespełniającego podstawowych standardów godnego zakwate-
rowania, zamieszkiwanie w rejonie uznanym za szczególnie niebezpieczny), 
pracy (np. długotrwałe lub masowe bezrobocie, samo ryzyko utraty zatrud-
nienia, praca w szczególnie niebezpiecznych warunkach, zagrożenie choro-
bami zawodowymi), środowiska (np. ryzyko pogorszenia lub utraty słuchu 
w wyniku długotrwałego przebywania w miejscu o znacznym poziomie ha-
łasu, zanieczyszczenie powietrza mogące skutkować powikłaniami i choro-
bami dróg oddechowych), zdrowia (np. brak dostępu do instytucji systemu 
ochrony zdrowia, wysoka umieralność określonych grup pacjentów, zagro-
żenie niepełnosprawnością), związanych z dzieciństwem (np. zagrożenie 
przemocą domową, wychowywanie się w rodzinach patologicznych, w nie-
dostatku i ubóstwie), osamotnienia (np. brak wsparcia u rodziny, samotna 
starość, marginalizacja społeczna, zaburzone relacje z innymi ludźmi), eko-
nomicznych (np. ubóstwo, brak zabezpieczenia materialnego w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych), fizycznych (np. przemoc, zabójstwa, terro-
ryzm) oraz rozwoju (np. niedostateczny dostęp do edukacji, niski poziom 
kształcenia, utrudniony dostęp do placówek kulturalnych)6. Nic więc dziw-
nego, że zmienność i niepewność w zakresie realizacji, bądź braku możli-
wości realizacji, potrzeb społecznych odnoszących się do wyżej wskazanych 
aspektów wpływa wydatnie nie tylko na poziom bezpieczeństwa człowieka 
i danego społeczeństwa, ale także państwa jako kreatora polityki społecznej. 

6 M. Leszczyński, V. Mika, Bezpieczeństwo społeczne w nowym pojmowaniu bezpie
czeństwa państwa, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2010, nr 33, s. 105–106.
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Do zagrożeń, które determinują stan bezpieczeństwa społecznego oraz 
decydują o jego charakterze, zalicza się w sensie generalnym: trwałe wy-
kluczenie społeczne, bezrobocie, brak środków na utrzymanie rodziny 
i mieszkania, ubóstwo, bezdomność, narkomanię, alkoholizm, sekso holizm, 
prostytucję, upadek wartości rodzinnych, naruszane praw człowieka i pod-
stawowych wolności, dyskryminację na tle narodowościowym, religijnym, 
kulturowym i etnicznym, zagrożenie szowinizmem, ksenofobią i funda-
mentalizmem religijnym, medialną manipulację świadomością i psychiką, 
alienację społeczną, patologie społeczne, analfabetyzm, zagrożenia demo-
graficzne, masowe migracje ekonomiczne, absorbcję obcych wartości kultu-
rowych, dewaluację wartości, brutalizację stosunków międzyludzkich, brak 
perspektyw rozwoju itd. Ochrona przed tego typu zagrożeniami i skutecz-
ne im przeciwdziałanie leżą w gestii polityki (nie tylko społecznej) państwa 
i decydują o poziomie poczucia i zapewnienia bezpieczeństwa społeczne-
go. Tego typu ujęcia teoretyczne kładą nacisk głównie na pomocniczą rolę 
państwa7, które po pierwsze – chroni jednostki przed niekorzystnym wpły-
wem wyżej wymienionych zagrożeń społecznych, po drugie – przeciwdziała 
skutkom przez nie wywołanym, po trzecie – posiada narzędzia do skutecz-
nego zapewnienia i realizacji potrzeby bezpieczeństwa społecznego i eko-
nomicznego jednostek, tj. dostęp do rent, emerytur, systemu pomocy spo-
łecznej, powszechnej służby zdrowia itp.

Dążąc do swoistej systematyzacji zagrożeń społecznych, które zostały 
wskazane powyżej, należy zaznaczyć, że do kategorii zagrożeń socjalnych 
przypisuje się m.in.: bezrobocie, bezdomność, alkoholizm, narkomanię, pro-
blemy finansowe rodzin, migrację zarobkową i zawodową, a także niewy-
dolność rynku pracy. Natomiast do zagrożeń psychospołecznych zalicza 
się m.in.: naruszanie praw i wolności człowieka, uprzedzenia kulturowo-

-religijne, dyskryminację etniczną i ze względu na płeć, ksenofobię, alie-
nację, odwrócenie znaczenia podstawowych wartości, kult przemocy, brak 
przejrzystości działania organów wykonawczych i administracji państwowej 
w sprawach wewnętrznych, nierespektowanie wolnościowych zasad demo-
kratycznego państwa prawa, ograniczenie wolności mediów, ograniczenia dla 

7 W. Kotowicz, Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeń
stwa narodowego, red. A. Żukowski et al., Instytut Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, s. 136; A. Skrabacz, Bezpieczeństwo 
społeczne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strate
gie, red. R. Jakubczak, J. Flis, Wyd. Bellona, Warszawa 2006, s. 414.
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grup obywatelskich i ich reprezentantów, powiązania elementów przestęp-
czych ze strukturami państwowymi oraz działalność korupcyjną8. W lite-
raturze przedmiotu zauważa się, że źródłem destrukcyjnych zjawisk spo-
łecznych jest dynamika społeczno-kulturowych przemian w społeczeństwie, 
których objawami są m.in.: bierność społeczeństwa, brak zaufania do pań-
stwa i jego instytucji, niezadowolenie z rzeczywistości społeczno-politycz-
nej, niski poziom kapitału społecznego, egoizm i grupowe partykularyzmy, 
postawy ksenofobiczne i etnocentryczne9.

Analizując zagrożenia społeczne pod kątem pozycji zawodowej i spo-
łecznej określonych jednostek i grup społecznych wskazuje się, że osoba-
mi najbardziej nimi zagrożonymi są z reguły osoby bezrobotne i pozbawio-
ne możliwości podjęcia zatrudnienia, osoby zatrudnione w nierentownych 
lub przeznaczonych do likwidacji przedsiębiorstwach, osoby utrzymujące 
się z pracy w sferze budżetowej (pracownicy publicznej służby zdrowia, są-
downictwa, administracji itp.) oraz osoby utrzymujące się z pracy na roli 
w sytuacji złej kondycji rolnictwa w państwie (przykład obszarów dawnych 
Państwowych Gospodarstw Rolnych). Z uwagi na kryterium społeczno- 

-demograficzne osobami najbardziej podatnymi na zagrożenia typu społecz-
nego są: członkowie rodzin wielodzietnych oraz rodzin niepełnych (głownie 
matki samotnie wychowujące potomstwo), upośledzeni umysłowo i fizycz-
nie, dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, osoby starsze, utrzymujące 
się z najniższych rent i emerytur, oraz osoby narażone na bezdomność, al-
koholizm, narkomanię czy prostytucję. Natomiast ze względu na warunki 
życia i uwarunkowania lokalne najmniej odpornymi na zagrożenia społecz-
ne osobami są mieszkańcy obszarów najuboższych ekonomicznie, o wyso-
kim poziomie bezrobocia, dotkniętych powodziami, pożarami oraz innymi 
klęskami naturalnymi i katastrofami ekologicznymi10.

Reakcją na zagrożenia społeczne jest działalność państwa (i pośrednio 
innych podmiotów – jednostek, rodzin, instytucji pozarządowych) w za-
kresie promowania, realizacji i kontroli polityki społecznej mającej na celu 
zagospodarowanie przestrzeni dotychczas zdezorganizowanej, leczenie 
dolegliwości, niwelowanie sprzeczności i przeciwdziałanie niewydolno-
ści funkcji społecznych będących w obszarze zapewniania bezpieczeństwa 

8 W. Sójka, Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego…, op. cit., s. 184; Z. Ciekanow-
ski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa…, op. cit., s. 39–40.

9 K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, op. cit., s. 381–382.
10 A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, op. cit., s. 567–568.



131

Wieloaspektowy wymiar społecznych zagrożeń bezpieczeństwa…

społecznego11. Celem polityki społecznej jest więc kreowanie dobra spo-
łecznego, sprzyjanie zasadzie sprawiedliwości społecznej oraz trwałe usu-
wanie problemów społecznych12. Warto zwrócić uwagę, że szereg społecz-
nych zagrożeń, z którymi borykają się jednostki i grupy społeczne, często 
dotyka również podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Mowa 
tu o współczesnych zagrożeniach rodziny, do których zalicza się m.in.: wzra-
stająca liczba rozwodów, dysfunkcje rodzin rozbitych, problemy samotnych 
matek wychowujących dzieci, przemoc w rodzinie, uzależnienia od narko-
tyków, alkoholu, hazardu, prostytucji czy wykorzystywanie seksualne dzie-
ci13. Te i inne dysfunkcje oraz czynniki destrukcyjnie wpływające na czło-
wieka, wypełniającego rolę członka rodziny i uczestnika życia społecznego, 
stanowią w dalszym ciągu nie lada wyzwanie dla fundacji, stowarzyszeń, or-
ganizacji prospołecznych i instytucji oraz organów odpowiedzialnych za re-
alizację polityki społecznej danego państwa.

W ujęciu sensu stricto do zagrożeń społecznych zaliczymy m.in.: uprze-
dzenia i stereotypy narodowościowe, religijne i kulturowe, rasizm i dyskrymi-
nację (wobec mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych), szowinizm, 
ksenofobię, fundamentalizm religijny, masowe migracje, alienację społecz-
ną, patologie społeczne (prostytucję, alkoholizm, analfabetyzm, rodziny dys-
funkcyjne, narkomanię, przemoc domową, przestępczość, epidemie), na-
ruszanie praw człowieka i obywatela oraz ograniczanie wolności mediów14.

Stereotypizacja społeczna wydaje się jednym z głównych zagrożeń spo-
łecznych, tym bardziej, że łączy się nierzadko z negatywnymi postawami 
i uprzedzeniami względem „innych” czy też „obcych”. Stereotyp należy rozu-
mieć jako uporządkowany, schematyczny, determinowany czynnik wpływu, 
pewien obraz świata niezgodny z istniejącym stanem rzeczywistym, wykre-
owany w głowie człowieka, za pomocą którego odbiera on pewne zacho-
wania ludzkie i zjawiska. Przyjmując ową definicję, należy zwrócić uwagę 

11 P. Łubiński, P. Dubiński, Społeczny priorytet bezpieczeństwa państwa. Coaching jako 
narzędzie walki z bezrobociem, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwa
runkowania bezpieczeństwa narodowego, red. M. Kosman, W. Stach, Wyższa Szko-
ła Handlu i Usług, Poznań 2013, s. 160.

12 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa…, op. cit., s. 83.
13 A. Rosłon, Zagrożenia dla współczesnej rodziny, [w:] Wielowymiarowość kategorii 

bezpieczeństwa. Wymiar społeczny, t. 1, red. K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyryden-
ko, Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn–Kraków–Kijów 2018, s. 26–28.

14 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Tech-
nika Pożarnicza” 2010, nr 1, s. 40–42.
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na dwie istotne cechy stereotypu: po pierwsze, zdeterminowanie stereoty-
pu czynnikiem wpływu (historia, kultura, polityka); po drugie, upraszcza-
nie obrazu i pojmowania świata (poprzez stereotyp wytwarza się pewien po-
gląd na temat określonej wspólnoty ludzkiej)15. Stereotyp może przybierać 
różne formy, ponieważ może on zawierać zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne charakterystyki wobec konkretnych narodów (np. stereotypy o Pola-
kach, Ukraińcach, Rosjanach, Niemcach). Natomiast uprzedzenie to z kolei 
wrogie bądź negatywne nastawienie wobec konkretnej grupy, bazujące na 
negatywnych charakterystykach wynikających ze stereotypów.

Z kolei dyskryminacja oznacza negatywne lub krzywdzące działanie skie-
rowane wobec jednostki lub grupy, wyłącznie ze względu na jej przynależność. 
Dyskryminacja wyraża się w traktowaniu danej osoby mniej przychylnie niż 
innych ze względu na pewną cechę (płeć, orientację, wiek, pochodzenie et-
niczne lub rasowe, religię i przekonania). Dyskryminacja płciowa oznacza nie-
równe traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do 
płci. Dany wyraz niechęci wobec konkretnej płci nie jest uzasadniony obiek-
tywnymi przesłankami. Za dyskryminację ze względu na płeć można uznać 
także zjawisko występujące, gdy kobieta dyskryminuje inne kobiety, a męż-
czyzna innych mężczyzn. To zjawisko może przebierać formę od mniej ko-
rzystnego traktowania osoby ze względu na płeć do wręcz wrogiego zacho-
wania w porównaniu z sytuacją, gdy osoba byłaby odmiennej płci16. Zatem 
stereotyp opiera się na określonym wyobrażeniu (tworzy charakterystykę 
dla danej zbiorowości, może ona być pozytywna i/lub negatywna), do nie-
go odwołuje się także uprzedzenie, jednakże tylko w wymiarze negatywnym. 
Uprzedzenie to pewnego rodzaju emocja, której wyraz może przejawiać się 
w dyskryminacji, czyli konkretnym zachowaniu lub działaniu. Warto zwró-
cić uwagę na fakt, że uprzedzenia mogą, ale nie muszą, być powiązane z dys-
kryminacją, zatem można być uprzedzonym, ale nie dyskryminować osoby, 
osoby wolne od uprzedzeń mogą też prowadzić działania dyskryminujące.

Nierzadko powyższe zjawiska łączą się również z postawami rasistowski-
mi. Rasizm w ujęciu socjologicznym stanowi system norm i poglądów opar-
tych na kulturze, które niezależnie od swoich celów i założeń prowadzą do 

15 W. Lippmann, Public Opinion, Free Press, New York 1949, s. 89; por. M. Prokop, 
Stereotyp Ukraińca w polskim tygodniku „Polityka” oraz stereotyp Polaka na ła
mach „Dzerkało Tyżnia. Ukraina”, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. 
Nauki Społeczne” 2013, nr 3(7), s. 47.

16 Dyskryminacja ze względu na płeć, 22.07.2013, http://bityl.pl/H858e [dostęp: 7.03.2020].
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uprzywilejowania jednych grup wobec innych w społeczeństwie. W ujęciu 
prawno-politologicznym stanowi on jedną z doktryn społecznych i politycz-
nych, służy do uzasadnienia segregacji rasowej, systemu apartheidu. Rasizm 
sprowadza się do uprzedzeń stosowanych wobec konkretnej rasy, a za rasi-
stę należy uznać osobę, która uznaje wyższość pewnych jednostek, a inne 
uznaje za niższe na podstawie różnic o charakterze rasowym17. Jest to za-
grożenie o tyle istotne i niebezpieczne dla życia społeczno-politycznego, 
że może służyć do realizacji partykularnych interesów politycznych wyros-
łych na kanwie frustracji, niepokojów i konfliktów społecznych18. Katego-
rią powiązaną z rasizmem i dyskryminacją jest ksenofobia, która przejawia 
się w strachu przed tym, co obce. Jest to postawa charakteryzująca się prze-
sadnie okazywaną obawą, niechęcią lub wrogością w stosunku do obcokra-
jowców i tego, co zagraniczne. Ksenofobia przejawia się w negatywnym na-
stawieniu, postawie o podłożu lękowym wobec cudzoziemców, mniejszości 
narodowych, etnicznych oraz religijnych i nie zawsze ma swoje umocowa-
nie w realnym zagrożeniu19, w dużej mierze bazuje na wyobrażeniach, ste-
reotypach i uprzedzeniach, a także na niezadowoleniu z istniejącego po-
rządku społeczno-ekonomicznego20.

Z punktu widzenia zagrożeń społecznych istotnym aspektem może być 
także kwestia szowinistycznego podejścia do reprezentantów innych nacji. 
W potocznym rozumieniu szowinizm często bywa utożsamiany z nacjona-
lizmem, co świadczy o pewnej generalizacji problemu. Czyni się bowiem 
z jednego elementu, tworzącego wraz innymi czynnikami całość w postaci 
określonego nacjonalizmu, pewien wyznacznik poprzez przypisanie mu roli 
czynnika konstytutywnego i wyróżniającego na tle innych, co z kolei nie do 
końca i nie zawsze jest czynnością uprawnioną. Problem utożsamiania na-
cjonalizmu z jego najbardziej skrajną odmianą przedstawia Jacek Bartyzel, 
według którego szowinizm jest 

17 M. Skocz, Rasizm i ksenofobia, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. 
A. Lisowska, A. Florczak, OTO Agencja Reklamowa, Wrocław 2014, s. 323–324. 

18 A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, przeł. 
P. Kornobis, K. Wolański, PWN, Warszawa 2008, s. 71.

19 M. Skocz, Rasizm i ksenofobia, op. cit., s. 323–324; H. Mikołajczak-Bezak, Rasizm 
i ksenofobia. Kształtowanie postaw tolerancji, Departament Wychowania i Promo-
cji Obronności MON, Warszawa 2007, s. 17. 

20 P. Łubiński, Pozytywny i negatywny wydźwięk postawy nacjonalistycznej, [w:] Świat 
fundamentalnych zagrożeń, red. J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II w Lublinie, Stalowa Wola 2018, s. 341.
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postawą i poglądem, co do którego panuje zgodne przekonanie, że stanowi 
on wyolbrzymienie, bezkrytyczne i niezreflektowane uczucie przywiązania 
i podziwu dla własnego kraju, grupy etnicznej lub społecznej i/albo przy-
wódcy oraz wyolbrzymianie ich zalet, a pomniejszanie lub negowanie ich 
wad, idące zazwyczaj w parze z równie przesadnym i nieuzasadnionym de-
precjonowaniem innych krajów, narodowości i osób21. 

Zatem szowinizm jest nie tylko najbardziej skrajną odmianą nacjonalizmu, 
ale wręcz wynaturzoną. Szowinistyczna postawa bywa budowana na stereo-
typowo postrzeganych relacjach pomiędzy poszczególnymi narodowościa-
mi, co wytwarza sztuczne podstawy do teoretycznych rozważań nad isto-
tą różnic między narodem „panów” i narodami „służalczymi”. Szowinizm 
jest zatem jednym z rodzajów postaw nacjonalistycznych, lokującym się na 
skraju jego elementarnych wartości.

O niejednoznaczności i złożoności analizowanych kategorii w naukach 
o bezpieczeństwie świadczy fakt, iż do wskazanych powyżej zagrożeń można 
zakwalifikować również m.in. fundamentalizm religijny, masowe migracje 
czy naruszanie praw człowieka i obywatela. Fundamentalizm religijny opie-
ra się na zbiorze prawd wiary podstawowych dla danej religii, odnosi się do 
nurtów społeczno-religijnych, w których dąży się do zachowania wąsko ro-
zumianej tożsamości religijnej przed wpływami zewnętrznymi22. Oznacza 
rygorystyczne postrzeganie zasad i norm wyznaczonych w doktrynie reli-
gijnej. Współczesny wydźwięk fundamentalizmu religijnego ma negatywny 
wymiar, a odnosi głównie do politycznych aspiracji fanatycznie zorientowa-
nych grup muzułmańskich ekstremistów. Ponadto religijny wymiar funda-
mentalizmu jest odbierany także przez pryzmat narzucania zasad religijnych 
innym członkom innych społeczności, którzy nie wyznają tej samej religii23.

Jeżeli chodzi o migrację, to zjawisko to dotyczy przemieszczania się lud-
ności w wymiarze wewnętrznym (zmiana miejsca zamieszkania wewnątrz 
państwa) oraz zewnętrznym (czasowa lub stała zmiana miejsca zamieszkania 

21 J. Bartyzel, Pojęcie, geneza i próba systematyki głównych typów nacjonalizmu, [w:] 
Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Wyd. Nomos, 
Kraków 2010, s. 23.

22 Z. Kunicki, Fundamentalizm religijny, [w:] Podstawowe kategorie polityki, red. 
S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 151. 

23 Zob. idem, Religia, fundamentalizm religijny i liberalne wyzwania. Od doktryny do 
postawy, „Forum Politologiczne” 2005, t. 2, s. 137–153.
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poza granicami państwa). Loranty w kontekście masowych migracji zaznacza, 
że „[…] jednostki odczuwają lęk i poszukują sposobów zmiany swojej sytua-
cji. Nie zawsze podejmowane działania są konstruktywne, przez co pogar-
szają i tak już ograniczone możliwości bezpiecznej egzystencji i osobowego 
rozwoju”24. Migracje stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego, 
gdy odbywają się na skalę masową – zarówno emigracje (wyjazd z państwa), 
jak i imigracje (wjazd do państwa) mogą stanowić realne zagrożenie. Niebez-
pieczeństwo masowych emigracji może powodować utracenie przez społe-
czeństwo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy uzyskali wykształ-
cenie w danym państwie. W przypadku imigracji na skalę masową pojawia 
się niebezpieczeństwo związane ze wzrostem bezrobocia, przestępczości oraz 
wynikające z alienacji imigrantów (np. poprzez tworzenie się tzw. slumsów).

Naruszenie praw człowieka i obywatela to zjawisko związane z brakiem 
zagwarantowania przez państwo podstawowej zasady kraju demokratycz-
nego – praw i wolności obywatelskich – w sytuacji, w której dochodzi do 
ich łamania. Zjawisko to charakteryzuje reżimy niedemokratyczne, jakimi 
są autorytaryzmy i totalitaryzmy. Z danymi naruszeniami może także wią-
zać się całkowita kontrola życia obywateli oraz stosowanie wobec nich kar 
i przymusu. Naruszenie wolności mediów także charakteryzuje reżimy nie-
demokratyczne. Wiąże się to z brakiem wolności, która jest zagwarantowana 
w państwach demokratycznych25, związanej z brakiem jakichkolwiek ogra-
niczeń, cenzury i restrykcji wobec pozyskiwania i przekazywania informa-
cji przez środki masowego przekazu.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 
roku zagadnienie zagrożeń społecznych zajmuje istotne miejsce. Zwrócono 
w niej uwagę na pogarszającą się sytuację demograficzną, długotrwałe bez-
robocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, problemy z zapewnieniem bezpie-
czeństwa zdrowotnego, zagrożenia związane z bezpieczeństwem powszech-
nym i porządkiem publicznym, korupcję jako barierę rozwojową i jej wpływ 
na bezpieczeństwo ekonomiczne26. Natomiast w Strategii Bezpieczeństwa 

24 K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, op. cit., s. 386.
25 Zob. T. Astramowicz-Leyk, Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe, [w:] Pod

stawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 245–253.
26 M. Lasoń, Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy 

porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, „Bezpieczeń-
stwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3, s. 134; R. Kupiecki, Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego RP 2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrz
ne i aspekty procesowe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 33, s. 33; Strategia 
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Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 roku podkreślono rangę roz-
woju społecznego i wskazano priorytety z zakresu szeroko pojętej polityki 
społecznej do realizacji na najbliższe lata. Zaliczono do nich m.in.: popra-
wę sytuacji demograficznej w Polsce, wspieranie rodziny w aspekcie finan-
sowym i opiekuńczo-socjalizacyjnym, zapewnianie bezpieczeństwa socjal-
nego i zdrowotnego seniorom, koordynację polskiej służby zdrowia w dobie 
nowych zagrożeń epidemicznych, poprawę warunków zatrudnienia oraz 
jakości kształcenia oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki migracyj-
nej skoordynowanej z polityką bezpieczeństwa, gospodarczą i społeczną, 

„uwzględniającą zarówno bieżące, jak i prognozowane potrzeby rynku pracy, 
integrację migrantów ze społeczeństwem polskim, zapewniającą zachowanie 
spójności społecznej, jak i przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego związanym z procesami migracyjnymi”27.

Podsumowanie

Podejmowanie prób holistycznego, obszernego ukazania wielopłaszczyzno-
wości i wieloaspektowości współczesnych zagrożeń społecznych oraz ich 
znaczenia dla poszczególnych jednostek oraz bezpieczeństwa całego pań-
stwa nie jest zadaniem łatwym, a zajmowanie się kompleksowymi pełny-
mi analizami idącymi w tym kierunku i przedstawienie ich w formie jedne-
go artykułu często wydają się niewykonalne. Wynika to w znacznej mierze 
z charakteru środowiska bezpieczeństwa zarówno człowieka, jak i innych 
podmiotów odpowiedzialnych za konstruowanie szeroko pojętej polity-
ki społecznej. Środowisko to nie jest wolne od permanentnej zmienności 
uwarunkowań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, charakteryzuje się niepewno-
ścią co do możliwości zaistnienia różnych scenariuszy rozwoju bądź zasto-
ju społecznego, złożonością wielu różnych zjawisk i procesów regulujących 
stosunki między ludźmi, a także niejednoznacznością w samej ocenie zasta-
nej rzeczywistości. Funkcjonowanie człowieka i jego reakcja na zagrożenia 
typu społecznego w świecie VUCA muszą odznaczać się daleko idącą ela-
stycznością i mobilnością nie tylko w znaczeniu dosłownym. Jednak często 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku, Warszawa 
2014, http://bityl.pl/CvB1B [dostęp: 10.03.2020].

27 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 roku, War-
szawa 2020, s. 46–48.
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świadomość własnych słabości w zakresie braku możliwości znalezienia re-
cepty na wszystkie niebezpieczeństwa współczesnego świata prowadzi do 
przekonania, że człowiek (szczególnie w pojedynkę) coraz częściej jest je-
dynie biernym obserwatorem zachodzących przemian, pomimo że doty-
czą go bezpośrednio. Zmiany są immanentną częścią współczesnego świata 
i pewnym jest, że będą one zachodzić w innej niż dotychczasowa formie – 
asymetrycznej, turbulencyjnej oraz podatnej na impulsy z bliższego i dal-
szego otoczenia. Należy stwierdzić, że inny zakres zmian, skala dynamizmu 
i nieprzewidywalności w rozwoju obecnych i pojawianiu się nowych zja-
wisk i trendów społecznych spowodują rozszerzenie się katalogu zagrożeń 
dla bezpieczeństwa społecznego współczesnego państwa i jego obywateli. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest próba wskazania wielopłaszczyznowego 
charakteru zagrożeń społecznych i ich znaczenia dla człowieka oraz pań-
stwa w środowisku zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczno-
ści, czyli w świecie VUCA. W artykule autor pisze na temat bezpieczeństwa 
społecznego, różnych typów zagrożeń społecznych, kategoryzacji tych zagro-
żeń i ich systematyki. Omówiono zagrożenia o charakterze społecznym i spo-
łeczno-kulturowym, tj. dyskryminację, szowinizm, rasizm, kseno fobię i ma-
sowe migracje. Autor podkreślił również społeczne aspekty bezpieczeństwa 
zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z lat 2014 i 2020.

Słowa kluczowe: VUCA, zagrożenia społeczne, systematyka zagrożeń, bezpieczeństwo 
społeczne 

Multifaceted Dimension of Social Threats to State Security  
in the VUCA Environment

Summary: The aim of this article is an attempt to indicate the multifaceted 
nature of social threats and their importance for the human being and the state 
organism in the environment of variability, uncertainty, complexity and ambigu-
ity, i.e. in the VUCA world. In the article, the author writes about social security, 
various types of social threats, the categorization of these threats and their sys-
tematics. The threats of the social as well as socio-cultural type were discussed, 
i.e. discrimination, chauvinism, racism, xenophobia and mass migrations. The 
author also emphasized the social aspects of security included in the National 
Security Strategy of the Republic of Poland 2014 and 2020.

Keywords: VUCA, social threats, systematics of threats, social security
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Rola organizacji pozarządowych w systemie 
bezpieczeństwa narodowego w świecie VUCA

Wstęp

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 
roku wskazano, że „Współczesne środowisko bezpieczeństwa jest coraz bar-
dziej złożone i niepewne. Rosną interakcje polityczne, militarne, gospodar-
cze i społeczne w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Wywiera to znaczący 
wpływ zarówno na strategię, jak i główne kierunki transformacji systemu bez-
pieczeństwa narodowego”1. Spostrzeżenie to nabiera szczególnego znaczenia 
w czasie, gdy świat, w tym Polska, zmaga się z pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

Zgodnie ze słownikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego za bezpie-
czeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) uznać należy taki rodzaj bez-
pieczeństwa, którego podmiotem jest naród zorganizowany w państwo2. We 
wspomnianej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP zostały zdefiniowane 
cztery filary bezpieczeństwa narodowego kraju: 1) Bezpieczeństwo państwa 
i obywateli (a w jego ramach: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, od-
porność państwa i obrona powszechna, Siły Zbrojne Rzeczy pospolitej Pol-
skiej, cyberbezpieczeństwo); 2) Polska w systemie bezpieczeństwa między-
narodowego (Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska, współpraca 
bilateralna, regionalna i w wymiarze globalnym); 3) Tożsamość i dziedzic-
two narodowe (tożsamość narodowa Rzeczypospolitej Polskiej, tworze-
nie pozytywnego wizerunku Polski); 4) Rozwój społeczny i gospodarczy, 

1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, 
http://bityl.pl/ptDlF [dostęp: 15.06.2020], s. 5.

2 (Mini)słownik BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, http://
bityl.pl/xLYyH [dostęp: 15.06.2020]. 
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ochrona środowiska (zdrowie i ochrona rodziny, polityka migracyjna, bez-
pieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, ochrona środowiska naturalne-
go, potencjał naukowy i technologiczny)3. 

Współczesny świat na potrzeby bezpieczeństwa określany jest jako VUCA 
world – od słów: Volatility, Uncertainty, Complexity i Ambiguity (zmien-
ność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność). Określenie to, za-
stosowane po raz pierwszy w 1987 roku, a upowszechnione przez U.S. Army 
War College w latach 90. XX wieku4, jest również obecnie używane dla opi-
sania środowiska, w którym funkcjonują wszystkie organizacje, w tym rów-
nież instytucje systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Celem rozdziału jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji 
przez organizacje pozarządowe zadań publicznych wzmacniających system 
bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Aby to osiągnąć, konieczne było uzy-
skanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) W jakich sferach 
aktywności działają polskie organizacje pozarządowe? 2) Czy są to sfery 
wpisujące się w filary bezpieczeństwa narodowego kraju? 3) W jakich obsza-
rach najczęściej zlecane są organizacjom pozarządowym zadania publicz-
ne? 4) Czy istnieją różnice pomiędzy administracją rządową a samorządową 
w zakresie sfer aktywności, w których zlecane są zadania organizacjom po-
zarządowym? Przyjęto następujące hipotezy badawcze: 1) sfery aktywności 
organizacji pozarządowych są bardzo zróżnicowane, jednak niewiele orga-
nizacji działa w sferze bezpieczeństwa państwa i obywateli; 2) sfery aktyw-
ności podmiotów sektora pozarządowego są jednak spójne z filarami bez-
pieczeństwa narodowego kraju; 3) częściej z organizacjami pozarządowymi 
w sferze bezpieczeństwa państwa i obywateli współpracuje administracja 
rządowa. W związku z powyższym jako przykłady współpracy wspomaga-
jącej system bezpieczeństwa wybrano zadania publiczne zlecane przez ad-
ministrację rządową. Aby zweryfikować obrane hipotezy analizie poddano 
dane zastane przy użyciu metod ilościowych i jakościowych. Badano dane 
zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach realiza-
cji obowiązku sprawozdawczego fundacji, stowarzyszeń i innych organi-
zacji społecznych5, dane z baz organizacji pozarządowych Stowarzyszenia 

3 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit.
4 Who first originated the term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Am

biguity)?, 7.05.2019, http://bityl.pl/Dkall [dostęp: 15.06.2020].
5 GUS co dwa lata przeprowadza badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych, realizuje w ten sposób obowiązek sprawozdawczy (SOF-1 sprawozda-
nie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, SOF-4 
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Klon/Jawor oraz sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, opracowywane przez Departament 
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)6 od 
ok. 2010 roku. Z uwagi na fakt, iż ostatnie dostępne sprawozdania z funk-
cjonowania wspomnianej ustawy dotyczą 2015 roku, analizie poddano ra-
porty z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
wybranych resortów w zbliżonym okresie, tym bardziej że są one również 
publikowane w pewnych odstępach czasu. 

Sektor pozarządowy 

Do sektora pozarządowego zaliczane są podmioty o różnych strukturach, 
bardziej lub mniej sformalizowane, posiadające osobowość prawną lub dzia-
łające jako nieformalne porozumienia. Trzeci sektor tworzą fundacje, sto-
warzyszenia i ich związki, związki zawodowe, związki pracodawców, orga-
nizacje samorządów zawodowego i gospodarczego (z wyjątkiem organizacji, 
w których członkostwo jest obligatoryjne), organizacje kościelne, inne or-
ganizacje, jak np. komitety społeczne, koła łowieckie oraz komitety rodzi-
cielskie. Niekiedy zalicza się do niego nawet partie polityczne7. 

Departament Informacji ONZ określił organizacje pozarządowe jako 
„dobrowolną grupę obywateli, którzy działają w niekomercyjnym celu i zor-
ganizowani są na szczeblu lokalnym, narodowym lub międzynarodowym”8. 
Po raz pierwszy regulacje wspólnotowe dotyczące trzeciego sektora pojawi-
ły się w zielonej księdze polityki społecznej oraz białej księdze europejskiej 

sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz orga-
nizacji pracodawców). Wynika on z art. 30 pkt. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn. zm., art. 30 pkt. 3. 
Dane za 2018 rok nie są jeszcze dostępne (stan na 15.06.2020). 

6 Ostatnie dostępne sprawozdania dotyczą 2015 roku. 
7 E. Leś, S. Nałęcz, Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora nonprofit w Polsce. 

Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora nonprofit, [w:] Samoorganiza
cja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, 
Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002, s. 14–15; J. Herbst, Inny 
trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organi
zacje pozarządowe, red. M. Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 36–37.

8 Ibidem, s. 15.
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polityki społecznej w latach 90. XX wieku9. W Polsce terminu „organizacje 
pozarządowe” użyto w art. 2 pkt. 3 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych10. Poję-
cie organizacji pozarządowych zdefiniowano jednak dopiero w art. 3 pkt. 2 
Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Definicją objęto stowarzyszenia i fundacje oraz „niebędące jed-
nostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne 
lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 
przepisów ustaw”11. 

Ostatnie dostępne dane GUS na temat liczby aktywnych stowarzyszeń 
i organizacji w Polsce wskazują, że liczba organizacji w 2016 roku oscylo-
wała wokół 91,8 tys. (liczba ta wzrosła o ponad 14% w porównaniu do 2010 
roku). Wśród wszystkich aktywnych organizacji najwięcej było stowarzyszeń 
i podobnych organizacji społecznych (blisko 80% wszystkich podmiotów). 
W tej grupie funkcjonowało blisko 20 tys. stowarzyszeń sportowych (18,4 tys. 
w 2010 roku), 14,9 tys. ochotniczych straży pożarnych (14,8 tys. w 2010 roku), 
1,9 tys. społecznych podmiotów wyznaniowych (1,8 tys. w 2010 roku)12. 

Porównując te dane z wynikami badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2017 
roku, w Polsce było zarejestrowanych 134,4 tys. organizacji (szacowano, że 
faktycznie działa 70–75% z nich13), a w 2018 roku 143 tys. organizacji. Bli-
sko 82% wszystkich podmiotów stanowiły stowarzyszenia14. 

9 R. Koźlicka, Pozycja organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, http://bityl.
pl/91wTR [dostęp: 15.06.2020].

10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776.

11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo lontariacie, 
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.

12 Dane za 2016 rok na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, http://bi-
tyl.pl/ETr65 [dostęp: 15.06.2020]. Do sektora pozarządowego zaliczono podmioty, 
które spełniają następujące warunki: 1) są w odpowiednim stopniu sformalizowane 
(np. w wyniku zarejestrowania we właściwym urzędzie) lub przynajmniej ich cele, 
sposób działania i struktura mają charakter trwały; 2) są instytucjonalnie odrębne 
od administracji publicznej; 3) mają charakter niezarobkowy (nie działają dla zysku 
i nie rozdzielają ewentualnej nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.); 
4) są samorządne (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji); 
5) charakteryzują się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji.

13 Liczba NGO w Polsce, 1.07.2019, http://bityl.pl/WyIBR [dostęp: 15.06.2020].
14 B. Charycka, M. Gumkowska, 2018. Kondycja organizacji pozarządowych, Stowarzy-

szenie Klon/Jawor, Warszawa 2019, http://bityl.pl/CKOog [dostęp: 15.06.2020], s. 9.
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W 2016 roku w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypadały 32 organiza-
cje pozarządowe. Dla porównania w Wielkiej Brytanii było to 25 organizacji, 
w Kanadzie 26, w Stanach Zjednoczonych 29, w Niemczech 76, w Norwegii 
220, a w Szwecji 242 organizacje15. Aktywne organizacje zrzeszały w 2016 
roku blisko 75 tys. osób fizycznych i 5,8 tys. osób prawnych (w 2010 roku 
odpowiednio: 69,7 tys. osób fizycznych i 5,9 tys. osób prawnych). W tej gru-
pie kobiety stanowiły około 42% (47,9% w 2010 roku)16. 

Analizując główne dziedziny działalności aktywnych stowarzyszeń i orga-
nizacji społecznych, należy stwierdzić, że w 2017 roku najwięcej organizacji 
działało w sferze sportu, turystyki, rekreacji i hobby (35% wszystkich orga-
nizacji), w dalszej kolejności w sferze kultury i sztuki (14% organizacji), edu-
kacji i wychowania (13% organizacji), ochrony zdrowia (8% organizacji) oraz 
usług socjalnych i pomocy społecznej (7% organizacji)17. Wielkości te przed-
stawiały się w podobny sposób w 2010 roku. W sferze sportu, turystyki, re-
kreacji i hobby działało wtedy 36% wszystkich organizacji, 14% organizacji 
w sferze kultury i sztuki, 15% w zakresie edukacji i wychowania, 7% w ochro-
nie zdrowia oraz 7% prowadziło działalność związaną z usługami socjalny-
mi i pomocą społeczną18. Stale utrzymywał się niewielki odsetek organiza-
cji aktywnych w sferze ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności. 

Zlecanie zadań publicznych

Wykonywanie zadań publicznych należy do administracji rządowej i sa-
morządowej. Przyjmując za Zbigniewem Leońskim, zadaniem publicznym 
jest działanie, którego istnienie i realizacja związane są z istnieniem dobra 
ogólnego, a nie indywidualnego19. Zadania publiczne wskazują również pola 

15 M. Gumkowska, Ile organizacji jest w Polsce i na świecie?, 31.05.2017, http://bityl.
pl/SNN87 [dostęp: 15.06.2020].

16 Dane za 2016 rok na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, http://bityl.
pl/ETr65 [dostęp: 15.06.2020].

17 B. Charycka, M. Gumkowska, 2018…, op. cit., s. 11.
18 J. Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawo

we fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, http://bityl.pl/lDlrS [dostęp: 
15.06.2020], s. 9.

19 Z. Leoński, Konstytucyjne podstawy materialnego prawa administracyjnego. Tezy re
feratu, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Kno-
sala, A. Matan, G. Łaszczyca, Zakamycze, Kraków 1999, s. 416.
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dopuszczalnej aktywności administracji20. Stały wzrost liczby tych zadań po-
woduje, iż do ich wykonywania angażowane są podmioty spoza sytemu ad-
ministracji publicznej. Prywatyzacja zadań publicznych, zdaniem Lidii Za-
charko, oznacza „twórczy proces w zakresie sposobu wykonywania zadań 
publicznych przez podmioty niepubliczne przejmujące zadania dobrowol-
nie, a prowadzące je w interesie wyższym, «ogólnym», nie zaś w interesie 
jednostkowym”21. Hubert Izdebski i Michał Kulesza odróżniali prywatyzację 
samego zadania publicznego od prywatyzacji jego wykonania, to drugie zja-
wisko uznając jednak za zgodne z mechanizmem państwa pomocniczego22. 

Punktem zwrotnym w kształtowaniu się współpracy organizacji poza-
rządowych z administracją publiczną było uchwalenie w 2003 roku wspo-
mnianej już ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie23. 
Zostały w niej stworzone podstawy prawne do regularnej współpracy or-
ganów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze 
realizacji zadań publicznych; dotychczasową uznaniowość przy rozdziela-
niu środków finansowych zastąpiono obowiązkiem współpracy z podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego24. Regulacje te zostały 
zmienione w wyniku nowelizacji ustawy w 2010 roku. Rozszerzono wów-
czas zakres przedmiotowy otwartych konkursów ofert m.in. o zadania z za-
kresu pomocy społecznej oraz wykonywania usług i instrumentów rynku 
pracy. Tym samym poszerzono sferę zadań publicznych (pożytku publicz-
nego) z 24 obszarów do 3325 (obecnie jest ich 39).

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie stało się najważniejszą formą współpracy 
finansowej administracji publicznej z organizacjami. Może ona przebiegać 

20 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Liber, War-
szawa 1999, s. 137.

21 S. Nitecki, Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecz
nej, „Roczniki Prawa i Administracji. Teoria i Praktyka” 2012, R. 12, s. 106.

22 E. Majchrowicz-Jopek, Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecz-
nego Studia i Prace” 2012, nr 4, s. 167.

23 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.

24 R. Skiba, Jak współpracować z administracją, „Gazeta.ngo.pl” 2004, nr 3, s. 10.
25 P. Kontkiewicz, Jak nowe mechanizmy współpracy zawarte w nowelizacji Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłyną na współdziałanie ad
ministracji publicznej z trzecim sektorem?, „Trzeci Sektor” 2010/2011, nr specjalny, 
s. 75.
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m.in. na zasadzie powierzania wykonywania zadania publicznego wraz 
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji oraz wspierania wy-
konywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe 
dofinansowanie jego realizacji. 

Ogółem w 2010 roku około 91% organów administracji publicznej współ-
pracowało z podmiotami trzeciego sektora. Najwięcej organów administra-
cji publicznej zlecało zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu – 88,2% organów ogółem (tj. 85,8% organów administracji 
rządowej i 90,8% organów administracji samorządowej), następnie w sferze 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 53,1% or-
ganów ogółem (tj. 64,6% organów administracji rządowej i 41,5% organów 
administracji samorządowej), w sferze ochrony i promocji zdrowia – 37,8% 
organów ogółem (tj. 45,9% organów administracji rządowej i 31,5% orga-
nów administracji samorządowej), w działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych – 37,2% organów ogółem (tj. 46,4% organów administracji rzą-
dowej i 29,9% organów administracji samorządowej), na rzecz wypoczynku 
dzieci i młodzieży – 34,5% organów ogółem (tj. 34,2% organów administra-
cji rządowej i 34,7% organów administracji samorządowej). Na podtrzy-
mywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polsko-
ści oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zadania 
publiczne zleciło 20,9% organów (tj. 25,6% organów administracji rządowej 
i 16,1% organów administracji samorządowej), na rzecz porządku i bezpie-
czeństwa – 10% organów (tj. 11,9% organów administracji rządowej i 8,6% 
organów administracji samorządowej), na ratownictwo i ochronę ludności – 
5,6% organów (tj. 4,3% organów administracji rządowej i 6,9% organów ad-
ministracji samorządowej), na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa 
i ochrony praw dziecka – 5,5% organów administracji rządowej i samorzą-
dowej, natomiast na pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konflik-
tów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – 0,7% organów administracji 
rządowej i samorządowej, na rzecz obronności państwa i działalności Sił 
Zbrojnych RP – 0,3% organów administracji rządowej i samorządowej26.

W 2015 roku 89% organów administracji publicznej podjęło współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Podobnie jak w 2010 roku najwięcej orga-
nów administracji publicznej zleciło realizację zadań publicznych w sferze 

26 A. Panasiuk, Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku i o wo
lontariacie za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2012, s. 53–54, 74–75, 88–89. 
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wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 87% organów ogółem 
(tj. 25,8% organów administracji rządowej i 87,8% organów administracji 
samorządowej), następnie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego – 48,2% organów ogółem (tj. 35,5% organów ad-
ministracji rządowej i 48,4% organów administracji samorządowej), na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku – 31,8% organów ogółem (tj. 61,3% 
organów administracji rządowej i 31,4% organów administracji samorządo-
wej), na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 29,3% orga-
nów (tj. 54,8% organów administracji rządowej i 29% organów administracji 
samorządowej). Na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji na-
rodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej zadania publiczne zleciło 18,7% organów (tj. 22,6% 
organów administracji rządowej i 18,7% organów administracji samorządo-
wej), na obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP – 0,5% organów 
(tj. 3,2% organów administracji rządowej i 0,5% organów administracji sa-
morządowej), na ratownictwo i ochronę ludności – 8,8% organów (tj. 45,8% 
organów administracji rządowej i 8,4% organów administracji samorządo-
wej), na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziec-
ka – 3,4% organów (tj. 3,2% organów administracji rządowej i 3,4% organów 
administracji samorządowej), natomiast na pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – 0,4% or-
ganów (tj. 9,7% organów administracji rządowej i 0,3% organów administra-
cji samorządowej)27.

Wybrane przykłady zadań publicznych umacniających 
bezpieczeństwo narodowe, zleconych organizacjom 
pozarządowym 

Ministerstwo Obrony Narodowej zlecało realizację zadań publicznych 
przede wszystkim w trzech sferach: obronności państwa i działalności Sił 
Zbrojnych RP, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pie-
lęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

27 Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie za lata 2014 i 2015, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicz-
nego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016, s. 47–48. 
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i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Głównym ce-
lem programu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami poza-
rządowymi w 2016 roku (pierwszego tego typu programu w tym resorcie)28 
było budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych i zwiększenie świa-
domości społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
państwa. Cel ten realizowano poprzez: 1) wspieranie organizacji pozarządo-
wych statutowo realizujących programy edukacji obronnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji zrzeszających młodzież szkolną i akademicką, 
w tym uczniów tzw. klas mundurowych; 2) wspieranie organizacji proobron-
nych w zakresie realizacji zadań służących wzmocnieniu systemu obronne-
go państwa, w tym szkolenia proobronnego ich członków; 3) promowanie 
służby wojskowej, w tym służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, a tak-
że wspieranie doskonalenia żołnierzy rezerwy; 4) podtrzymywanie tradycji 
narodowych, upowszechnianie rocznic historycznych oraz wydarzeń zwią-
zanych z chlubnymi tradycjami i historią oręża polskiego; 5) wspieranie dzia-
łalności na rzecz byłych żołnierzy, weteranów, kombatantów i uczestników 
misji poza granicami kraju, a także ich rodzin29. 

W kolejnych okresach resort obrony narodowej dążył do: 1) wspierania 
przedsięwzięć podmiotów społecznych związanych bezpośrednio z obron-
nością państwa, m.in. w zakresie zwiększenia liczby szkoleń w obszarze 
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP, w szczególności do-
tyczących przygotowania do służby wojskowej i w Wojskach Obrony Te-
rytorialnej, a także promocji Wojska Polskiego; 2) opracowywania oraz 
wdrażania programów szkoleniowych i edukacyjnych na rzecz podmio-
tów społecznych; 3) ujednolicenia systemu szkolenia zarówno organiza-
cji pozarządowych (w tym proobronnych), jak i nauczycieli i uczniów klas 
mundurowych; 4) utworzenia centralnej koordynacji szkoleń proobron-
nych w celu posiadania wiedzy o przeszkolonych organizacjach i ich człon-
kach; 5) zintensyfikowania współpracy resortu z organizacjami pozarzą-
dowymi o charakterze proobronnym, działającymi na rzecz wspierania 

28 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r., http://bityl.pl/
jhL3w [dostęp: 15.06.2020].

29 Zarządzenie Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z 23 czerwca 2016 r. w spra-
wie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r., Dz.Urz. MON z 2016 
poz. 113. 



150

agnieszka pieniążek

systemu obronnego Polski, oraz przygotowania ich do współdziałania z Si-
łami Zbrojnymi RP30.

Z  kolei resort spraw wewnętrznych i  administracji zlecał organiza-
cjom pozarządowym: Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowe-
mu (GOPR) oraz Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 
(TOPR)31, tj. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa gór-
skiego, realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego. Odbywało się to 
w trybie powierzenia zadań na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich32. Dzięki środkom przeznaczanym na utrzymanie kadry ratow-
ników, obiektów i ich wyposażenia, utrzymanie środków transportu oraz or-
ganizację szkoleń centralnych zapewniano bezpieczeństwo osobom przeby-
wającym w górach oraz pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 
Ten sam resort zlecał również realizację zadań publicznych polegających na 
wsparciu rozwoju potencjału ludzkiego organizacji pozarządowych upraw-
nionych do wykonywania zadań ratownictwa wodnego w zakresie okreś-
lonym w Ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywają-
cych na obszarach wodnych33.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleciło także, w ramach współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, realizację zadania polegającego na pro-
wadzeniu Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar 

30 Zarządzenie Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2017–2018”, Dz.Urz. 
MON z 2017 poz. 166. 

31 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w 1952 roku i od początku 
działania ratownicze realizowane przez organizację wspierane były ze środków pu-
blicznych, do 1990 roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe było jedną 
z grup funkcjonujących w ramach GOPR. Środki finansowe przekazywane były co-
rocznie z budżetu państwa z funduszy będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, a następnie od 2002 roku ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Por. Odpowiedź na interpelację nr 4286 w sprawie zwiększenia kwoty prze-
znaczonej na finansowanie ratownictwa górskiego oraz finansowania zadań z za-
kresu ratownictwa górskiego, 19.07.2016, http://bityl.pl/opnVr [dostęp: 15.06.2020]. 

32 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich, Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 oraz z 2013 
poz. 7, z późn. zm.

33 Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych, tekst ujednolicony, Dz.U. 2016 poz. 656.



151

Rola organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa narodowego…

Handlu Ludźmi. Na podstawie umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem funk-
cjonowało Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, przewidziane w konwen-
cjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie 
osób cywilnych podczas wojny. W ramach jego działalności: poszukiwa-
no osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywio-
łowych, wydawano zaświadczenia potwierdzające losy wojenne na pod-
stawie własnych dokumentów archiwalnych oraz uzyskanych w wyniku 
podejmowanych starań, poszukiwano mogił wojennych w kraju i za granicą, 
uczestniczono w ekshumacjach ofiar wojny, przekazywano mesaże czerwo-
nokrzyskie (wiadomości rodzinne), gromadzono, przechowywano i zabez-
pieczano zbiory archiwalne. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi resort spraw we-
wnętrznych przeznaczał również środki na realizację Programu Ratownictwa 
i Ochrony Ludności. Zaplanowano ją na lata 2014–2020. Celem strategicz-
nym programu jest nowoczesna i efektywna ochrona ludności i ratownic-
two odpowiadające na wyzwania związane z bezpieczeństwem obywateli. 
Program Ratownictwa i Ochrony Ludności kompleksowo opisuje organi-
zację działań ratowniczych podejmowanych w celu ochrony życia, zdrowia, 
mienia i środowiska przez wszystkie podmioty publiczne i społeczne reali-
zujące te zadania34.

Ministerstwo zlecało również realizację zadań z zakresu integracji spo-
łecznej i obywatelskiej mniejszości romskiej, zachowania i rozwoju tożsa-
mości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania 
i rozwoju języka regionalnego (w trybie przewidzianym w art. 18 Ustawy 
z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym35). Polegały one m.in. na: organizacji działań związanych 
z upamiętnieniem zagłady Romów i Sinti, digitalizacji i/lub udostępnieniu 
zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości 
narodowych i etnicznych lub języka regionalnego, upamiętnieniu działalno-
ści organizacji mniejszości słowackiej w Polsce, upowszechnianiu informacji 
o działaniach (np. badaniach, konferencjach) Europejskiej Sieci Migracyjnej, 

34 Program współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016–2019, http://bityl.pl/
cBnKG [dostęp: 15.06.2020]. 

35 Ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym, tekst ujednolicony, Dz.U. 2017 poz. 823.
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współpracy przy tworzeniu raportów Krajowego Punktu Kontaktowego Eu-
ropejskiej Sieci Migracyjnej36. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych wspierało również przygotowanie jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej (OSP) do działań ratowniczo-gaśniczych. Środki 
przeznaczano na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu ochrony prze-
ciwpożarowej oraz dofinansowanie turniejów wiedzy pożarniczej i obozów 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych37.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdzia-
łania patologiom społecznym resort spraw wewnętrznych zlecał realizację 
zadań publicznych związanych z: poszukiwaniem osób zaginionych oraz 
zapewnieniem wsparcia ich rodzinom, prowadzeniem telefonu interwencyj-
nego w sprawie zaginionych dzieci, ochroną dzieci i młodzieży przed zagro-
żeniami (przemocą i uzależnieniami), edukacją społeczną na rzecz bezpie-
czeństwa, prewencyjną rolą dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa 
społecznościom lokalnym, zapobieganiem wypadkom drogowym, realiza-
cją kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa seniorów, edukacją 
społeczną w zakresie bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrory-
stycznych, kampanią edukacyjno-profilaktyczną przeciwko cyberprzemo-
cy, hejtowi i mowie nienawiści38. 

Jako przykład innych zadań pośrednio umacniających bezpieczeństwo 
narodowe można wskazać przedsięwzięcia finansowane w ramach współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi przez Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych (MSZ) w zakresie polityki zagranicznej i członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej polskiej 
racji stanu oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. W tym ob-
szarze sfinansowano realizację zadań dotyczących: 1) wzmocnienia pozy-
cji Polski za granicą oraz budowy pozytywnego wizerunku Polski i Polaków 
w oczach społeczności międzynarodowej; 2) wzmocnienia kanałów współ-
pracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w Pol-
sce; 3) zwiększania świadomości i wiedzy wśród społeczeństwa polskiego 

36 Program współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych…, op. cit. 
37 Ochotnicze straże pożarne korzystały również ze środków Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i dosto-
sowywanie pojazdów pod zastosowanie w służbie pożarniczej. Wysokość środków 
określana była w formie porozumienia ministrów: środowiska oraz spraw wewnętrz-
nych i administracji.

38 Program współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych…, op. cit. 
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na temat polskiej polityki zagranicznej, w tym ujęcia historycznego, wspie-
rania Polonii i Polaków za granicą w kultywowaniu ich związków z krajem; 
4) promowania interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw za gra-
nicą poprzez budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako 
stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego; 5) wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się, dobrego rządzenia, de-
mokracji i praw człowieka na świecie; 6) upowszechniania wiedzy w społe-
czeństwie polskim na temat współpracy rozwojowej, problemów i wyzwań 
o charakterze globalnym oraz świadczenia pomocy humanitarnej dla ludno-
ści poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub 
innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub działa-
nia człowieka; 7) promocji praw człowieka i demokracji poprzez opracowy-
wanie propozycji poprawy przestrzegania konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności; 8) upowszechniania wiedzy o zadaniach 
ONZ oraz zasadach jej funkcjonowania, promowania osiągnięć ONZ w Pol-
sce oraz Polski w ONZ, ułatwiania wdrażania projektów i programów ONZ 
oraz zachęcania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do udziału 
w realizacji tych programów39. 

W ramach projektów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygoto-
wano szereg programów wspierających pośrednio system bezpieczeństwa, 
np.: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowy Program na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych, program „Aktywne formy przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu”, program wspierający powrót osób bez-
domnych do społeczności, programy na rzecz wsparcia dziecka i rodziny 
w gminie, program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi”, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa, resortowy program „Asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, resortowy program rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Program Aktywno-
ści Społecznej Młodzieży, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności oraz rządo-
wy program dla rodzin wielodzietnych40.

39 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych na 
lata 2016–2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, http://
bityl.pl/CBHTB [dostęp: 15.06.2020]. 

40 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
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Podsumowanie

Ponad jedna trzecia wszystkich organizacji w Polsce działa w sferze sportu, 
turystyki, rekreacji i hobby. Co siódma organizacja realizuje projekty w sfe-
rze kultury i sztuki oraz edukacji i wychowania. W zakresie ochrony zdro-
wia działa 8% wszystkich organizacji, a 7% świadczy usługi socjalne i po-
moc społeczną. Niewielki odsetek organizacji pozarządowych jest aktywny 
w sferze ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności.

Organy administracji publicznej najczęściej zlecają organizacjom poza-
rządowym realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu, następnie w sferze kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, czyli w tych przestrzeniach, w których aktywnych jest 
najwięcej organizacji pozarządowych. Znacznie rzadziej powierzane są za-
dania w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Częściej jednak 
w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi współpracuje administra-
cja rządowa niż samorządowa.

Organizacje pozarządowe są angażowane zarówno w działania bezpo-
średnio umacniające bezpieczeństwo narodowe, jak i w czynności pośrednio 
je wspomagające. Przykładem są zadania zlecane przez organy administracji 
rządowej. Ministerstwo Obrony Narodowej powierzało zadania mające na 
celu zwiększenie świadomości społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo państwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji na-
rodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych współ-
pracowało z organizacjami pozarządowymi w obszarze realizacji projektów 
dotyczących zwiększenia świadomości społecznej w zakresie polskiej racji 
stanu oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zlecało m.in. za-
dania związane z ratownictwem górskim, wpierało organizacje uprawnio-
ne do wykonywania zadań ratownictwa wodnego. Przygotowano jednostki 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. Zleca-
no również zadania mające na celu pomoc ofiarom handlu ludźmi. Wspie-
rano zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2015–2017, http://bityl.pl/6qA1C [dostęp: 15.06.2020].



155

Rola organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa narodowego…

i etnicznych oraz zachowanie języka regionalnego. Natomiast w ramach pro-
gramów współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacja-
mi pozarządowymi przygotowano szereg programów wspomagających po-
średnio system bezpieczeństwa za sprawą m.in. wzmocnienia społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwoju ekonomii społecznej, pomocy rodzinom oraz se-
niorom. Realizowane działania przyczyniły się również do wsparcia poten-
cjału ludzkiego organizacji pozarządowych wykonujących zadania w sferze 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tym samym rozwoju kadr syste-
mu bezpieczeństwa narodowego.

Przedstawione przykłady potwierdzają, że realizacja zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe wspomaga system bezpieczeństwa naro-
dowego w kraju, a z uwagi na fakt, że współczesny świat określany jest jako 
świat VUCA, organizacje pozarządowe wspierają system bezpieczeństwa 
w świecie VUCA. 
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Streszczenie: Funkcjonowanie organizacji pozarządowych stanowi istot-
ną szansę dla systemu bezpieczeństwa narodowego w świecie VUCA. Sek-
tor pozarządowy dostrzegany jest przede wszystkim w sytuacjach kryzyso-
wych. Jednak organizacje pozarządowe (np. OSP, GOPR, WOPR, TOPR, 
PCK) angażują się w działania bezpośrednio umacniające bezpieczeństwo 
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narodowe, jak również w działania pośrednio je wspomagające (np. wspar-
cie rodzin, zdrowia, edukacji). W Polsce w niewielkim jednak stopniu są 
one włączane w realizację zadań publicznych na rzecz bezpieczeństwa na-
rodowego. Celem opracowania jest prezentacja dobrych praktyk w zakre-
sie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań wzmacniających system 
bezpieczeństwa narodowego w Polsce. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, organizacje pozarządowe, VUCA

The Role of Nongovernmental Organizations in the National Security 
System in VUCA World

Summary: The functioning of non-governmental organizations is an impor- 
tant opportunity for the national security system in the VUCA world. The 
non-governmental sector is recognized primarily in crisis situations. However, 
NGOs (e.g. Volunteer Fire Services, Mountain Volunteer Search and Res-
cue, Water Volunteer Search and Rescue, Tatra Volunteer Search and Rescue, 
Polish Red Cross) are involved in activities that directly strengthen national 
security, but also in indirect support activities (e.g. family support, health, 
education). Nevertheless, in Poland, they are involved to a small extent in 
implementation of public tasks for national security. The aim of the study 
is to present good practices in the field of implementation of tasks aimed at 
strengthening the national security system in Poland by NGOs.

Keywords: national security, non-governmental organizations, VUCA
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Rola organizacji proobronnych w budowaniu 
świadomości społecznej o zagrożeniach

W społeczeństwie, w którym żyjemy, trudno o klarowną i jednoznaczną 
charakterystykę sytuacji dotyczącej poziomu bezpieczeństwa. Obywate-
le mają trudności z obiektywną oceną zachodzących procesów. Wszystko 
zatem sprowadza się do formułowania subiektywnych opinii na temat ota-
czającego świata, zarówno w skali mikro, jak i makro. Zjawisko to ma kil-
ka przyczyn. Można do nich zaliczyć niewątpliwie niewystarczające eduko-
wanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz brak rzeczywistego 
zaangażowania ludzi w kreowanie wspólnego środowiska bezpieczeństwa. 
Ono bowiem współcześnie jest środowiskiem niepewnym, na które wpły-
wają procesy globalizacyjne oraz wysokie tempo rozwoju świata.

Niewątpliwie władze państwa są głównymi podmiotami, które mają za-
pewniać bezpieczeństwo obywateli1. Jednakże, uwzględniając doświadczenia 
historyczne, nie zawsze są w stanie wykonywać swoje obowiązki na odpo-
wiednim (lub jakimkolwiek) poziomie. Wobec tego społeczeństwo na prze-
strzeni lat nauczyło się radzić sobie z pojawiającymi się problemami poprzez 
podejmowanie inicjatywy oddolnej. Samodzielność i umiejętność adaptacji 
do otaczających podmiot warunków to cechy, które ułatwiają przetrwanie 
w niepewnym środowisku. Na przestrzeni wieków to one pozwoliły Pola-
kom przetrwać przeciwności losu, począwszy od rozbiorów Polski w XVIII 
wieku przez obie wojny światowe aż do dziś. Za każdym razem ludność mu-
siała podejmować wyzwania, licząc się z ewentualnym ryzykiem i konse-
kwencjami swoich działań.

Swego rodzaju pustkę, powstałą na skutek utraty państwowości lub z po-
wodu niewystarczającej umiejętności państwa do przezwyciężania proble-
mów, dotykającą społeczności na poziomie lokalnym i narodowym obywatele 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483, art. 5.
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muszą wypełniać sami. Dzięki oddolnej działalności ludności cywilnej moż-
na mówić o istnieniu najpierw organizacji społecznych lub samopomoco-
wych, a później trzeciego sektora i organizacji pozarządowych. Ostatnie 
z wymienionych są zarejestrowanymi, spełniającymi wymogi formalne orga-
nizacjami, będącymi przedstawicielami obszaru aktywności nonprofit2. Do 
ich podstawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa zalicza się m.in.: prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczną, umacnianie i roz-
wój tradycji i świadomości kulturowej, narodowej i obywatelskiej, wspólne 
dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Najistotniejszą formą dzia-
łalności obrazującą ostatnie zadanie jest edukowanie z zakresu obronno-
ści, ratownictwa i ochrony ludności, z czym związana jest późniejsza po-
moc humanitarna w sytuacjach kryzysowych, bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia, życia i mienia3.

Celem tego rozdziału jest ukazanie, w jaki sposób obywatele potrafią 
radzić sobie w niepewnym środowisku, oraz zwrócenie uwagi na istotną 
dla bezpieczeństwa rolę inicjatywy oddolnej w postaci organizacji poza-
rządowych, społecznych w procesie odpowiedniego edukowania obronne-
go członków społeczeństwa. Aby cel ten zrealizować skorzystano z bada-
nia, które przeprowadzone zostało w ramach pracy licencjackiej pt. Trzeci 
sektor w systemie bezpieczeństwa narodowego – analiza działalności na wy
branych przykładach. Odbyło się ono w formie wywiadu półstandardowe-
go, nieskategoryzowanego, jawnego i indywidualnego z przedstawicielem 
jednej z organizacji pozarządowych.

W historii Polski organizacje nonprofit zajmowały się głównie zapewnia-
niem bezpieczeństwa ekonomicznego. Okres średniowieczny, z charaktery-
stycznymi dla powszechnej wtedy religii katolickiej umiłowaniem bliźnie-
go i braterską miłością4, zrodził potrzebę tworzenia fundacji i stowarzyszeń. 
Kościół skupiał się na udzielaniu pomocy najuboższym, a osoby świeckie 
koncentrowały się bardziej na oświacie, kulturze i nauce5. 

2 E. Bogacz-Wojtanowska, Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, [w:] Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, red. E. Bogacz-

-Wojtanowska, S. Wrona, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2016, s. 15.
3 K. Bojarski, Organizacje społeczne i pozarządowe w systemie bezpieczeństwa we

wnętrznego państwa, „Rocznik Samorządowy” 2017, nr 6, s. 35–39.
4 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filan

tropii greckiej do pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996, s. 36.
5 E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działal

ności organizacji społecznych, Elipsa, Warszawa 2000, s. 33.
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Okres renesansu nie różnił się wiele pod względem podejmowanych ini-
cjatyw oddolnych od średniowiecza. Kluczowe różnice dostrzec można je-
dynie w pojmowaniu pomocy ubogim – myśl obywateli zaczęła się kierować 
w stronę zapewniania miejsc pracy i rozwoju osobistego, tak aby tworzyć 
wśród społeczeństwa umiejętności samodzielnego radzenia sobie z proble-
mami, a także zadbania o własne potrzeby6.

Lata 1795–1918 zbliżają w sposób szczególny do poruszanego w tym roz-
dziale tematu. Niepewność społeczeństwa, którego państwo nie istnieje na 
mapach świata, a poczucie tożsamości narodowej ma być stłamszone, do-
prowadza do zwiększenia się działalności Polaków w zakresie samopomo-
cowym. Organizacje społeczne zapewniają warunki do kształcenia młodych 
współbraci, dbają o rozwój intelektualny, pomagają przetrwać najcięższe 
chwile. Jednocześnie nie pozwalają rodakom zapomnieć o pochodzeniu, 
kulturze i więziach społecznych z innymi. Dążą do przyszłego efektywne-
go współtworzenia państwa, opartego na ciężkiej pracy ogółu, zapewniają-
cego byt i lepszą przyszłość.

Jednak największy wzrost działalności organizacji społecznych, już sfor-
malizowanych i umiejscowionych odpowiednio w prawodawstwie, trwa 
nieprzerwanie od 1989 roku. Oczywiście koniec XX wieku był okresem 
naj obfitszym w nowo powstające inicjatywy oddolne, gdyż możliwość ofi-
cjalnego działania społeczeństwa zrzeszonego w organizacje stała się bar-
dzo atrakcyjną formą aktywności w celu osiągnięcia określonych założeń. 
Ponadto państwo mobilizowało do współdziałania obywateli w celu budo-
wania nowego, lepszego państwa poprzez tworzenie platformy dyskusyjnej 
w ramach organizacji trzeciego sektora. Niewątpliwie dużą zachętą było 
uproszczenie procedury rejestracji nowych stowarzyszeń i fundacji. Po-
czątek XXI wieku notuje już spadek liczby nowych NGO, lecz te istnieją-
ce ugruntowują swoją pozycję oraz pozyskują dalsze środki do prowadze-
nia swojej działalności7.

Współcześnie organizacje pozarządowe to już nie tylko filantropijna po-
moc najuboższym. W związku z wielowątkowym postrzeganiem bezpie-
czeństwa i rozróżnianiem wielu jego rodzajów, takich jak bezpieczeństwo 

6 A. Maślanka, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w czasach zaborów na przy
kładzie działalności organizacji społecznych, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cravoviensis. Studia de Securitate” 2020, t 10(1), nr 302, s. 171.

7 S. Nałęcz, Tendencje rozwojowe sektora nonprofit w III RP, [w:] Organizacje poza
rządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, 
red. A Juros, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2002, s. 25.
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ekologiczne, militarne, publiczne, społeczne, ekonomiczne, informacyjne 
czy kulturowe8, zakres aktywności trzeciego sektora znacznie się posze-
rzył. Podstawą jednak nadal pozostaje działanie w interesie społeczeństwa, 
z którego organizacje te się wywodzą. Często praca dla społeczności lokal-
nej ma również wpływ na społeczność w całym państwie. Działa to także 
w drugą stronę.

W dzisiejszym świecie państwo funkcjonuje w zdecydowanie bardziej 
zorganizowany sposób niż kiedyś. Podejmuje starania w celu zaspokojenia 
elementarnych potrzeb obywateli. Przykładowo, dostęp do edukacji jest po-
wszechny. Nie ma lub jest niewiele osób, które miałyby utrudnione możli-
wości zdobywania elementarnej wiedzy. Nauka i rozwój osobisty, jako jed-
ne z podstawowych potrzeb, są zaspokajane, więc udział trzeciego sektora 
stał się ograniczony w tym obszarze, aby nie powiedzieć – zbędny. Nadal 
jednak pozostaje przynajmniej jeden rodzaj organizacji, które zauważyły 
potrzeby społeczeństwa oraz całego systemu edukacji i obronności, wyni-
kające z niedociągnięć programu nauczania, nieproporcjonalnego przeka-
zywania wiedzy bądź też bagatelizowania obecnej lub przyszłej sytuacji spo-
łeczeństwa. Jest to ściśle powiązane z niepewnym charakterem środowiska, 
w którym żyją obywatele. Mowa tu o organizacjach proobronnych. Jest to 
szczególny rodzaj organizacji trzeciego sektora. Zajmują się one szeroko po-
jętą działalnością mającą na celu przede wszystkim edukowanie społeczeń-
stwa w zakresie bezpieczeństwa. Organizacje tego typu są stosunkowo mło-
de, ich powstanie związane jest z odpowiedzią na potrzeby współczes nego 
społeczeństwa. Zajmują się one krzewieniem wartości patriotycznych oraz 
poszerzaniem świadomości obywateli w kwestii bezpieczeństwa poprzez 
teorię oraz praktykę, zwiększając jednocześnie potencjał obronny ludności. 
Przygotowują programy, które mają tworzyć podwaliny dalszego rozwoju 
w kierunkach związanych z obronnością państwa9, oraz utrzymują odpo-
wiedni poziom posiadanych już umiejętności swoich członków.

W przeprowadzanych badaniach skupiono się na jednej z organizacji 
proobronnych o charakterze ogólnokrajowym, której charakterystyka dzia-
łalności przyczyniła się do obrania określonego stanowiska względem tezy 

8 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 20.

9 N. Tomaszewska, Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym – stan 
obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna, „Ante Portas – Studia nad 
Bezpieczeństwem” 2016, nr 2(7), s. 132.
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dotyczącej przydatności ogółu organizacji pozarządowych dla systemu bez-
pieczeństwa państwa. Była nią Liga Obrony Kraju. Pierwsze informacje na 
temat jej prekursorów pojawiły się już w 1944 roku. Organizacja ma dłu-
gą tradycję, którą zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza10. Na 
początku swojego istnienia parało się ono opieką nad rannymi i chorymi 
żołnierzami oraz walczącymi na froncie. Następnie uwaga była kierowana 
w stronę działalności kulturowo-oświatowej, której odbiorcami nadal byli 
żołnierze, aby następnie dostrzec wagę integracji społeczeństwa z wojskiem11.

Przełom nastąpił wraz ze zmianą nazwy na Ligę Przyjaciół Żołnierza. Do-
strzeżono potrzebę rozwijania tężyzny fizycznej społeczeństwa – zwłaszcza 
młodzieży – a także zaznajamiania go z wiedzą wojskową i wojskowo-tech-
niczną. Na przestrzeni kolejnych lat przekazywanie wiedzy specjalistycz-
nej z zakresu wojskowości mieszało się z rozwojem strzelectwa sportowe-
go, a nawet kursami umożliwiającymi zdobywanie tak prozaicznych obecnie 
dokumentów jak prawo jazdy12. Odbywało się to zarówno z pomocą i przy 
udziale państwa, jak i bez niego.

Obecnie organizacja ta – pod wspomnianą już nazwą Liga Obrony Kra-
ju – funkcjonuje w oparciu o statut, w którym można wyczytać, iż jest to 

„ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach 
obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz gotowych do jej obrony”13. Jak widać sama definicja jest bardzo ogól-
na i może zawierać wiele rodzajów aktywności. Organizacja ukierunkowana 
jest przede wszystkim na pracę z dziećmi i młodzieżą. Takie podejście za-
pewni odpowiednio przygotowane i przeszkolone nowe pokolenia obywa-
teli, którzy zachęceni za młodu oraz zainteresowani tematyką obronności 
będą chcieli krzewić te wartości wśród potomnych. Najszerszym rodzajem 
aktywności, podejmowanej przez LOK, jest bowiem szeroko pojęta eduka-
cja obywatelska.

W  teorii na kształtowanie młodych umysłów w  organizacjach pro-
obronnych składa się wiele czynników. Przede wszystkim każda z nich dąży 
do wspólnego rezultatu, jakim jest odpowiednie wyrobienie charakteru, 

10 M. Góralewski, T. Kamiński, Organizacje kombatanckie i społecznoobronne w służ
bie ludowej ojczyzny 1945–1969, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1977, 
s. 84.

11 Ibidem, s. 131.
12 Historia Ligi Obrony Kraju, http://bityl.pl/PBn9a [dostęp: 13.11.2020].
13 Statut Ligi Obrony Kraju uchwalony na XV Krajowym Zjeździe Delegatów LOK 

w dniu 3 czerwca 2016 r., Warszawa 2016, s. 5.
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cechującego obywatelską postawę, która dotyczy zainteresowania oraz dzia-
łalności związanej z obronnością państwa. Istotne jest również oddziaływa-
nie na całe społeczeństwo w postaci rozpowszechniania w nim nawyków 
i umiejętności, będących istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od-
powiednio wyćwiczone oraz zapamiętane sposoby działania pozwolą reago-
wać szybko i pewnie. Przełoży się to na efektywność zapobiegania zagroże-
niom i reagowania na nie, co może mieć miejsce zarówno w czasie pokoju, 
jak i kryzysu.

Zadania, których według statutu podejmuje się Liga Obrony Kraju, zwią-
zane bezpośrednio z obronnością państwa są realizowane poprzez szeroko 
pojęte oddziaływanie patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne na 
swoich członków, a także uczestników organizowanych przez LOK imprez. 
Organizacja ma być odpowiedzialna za sprawowanie opieki nad obiektami 
i miejscami kluczowo związanymi z historią Polski. Ponadto do obowiązków 
stowarzyszenia należy edukowanie ludzi na temat współczesnych proble-
mów obronności kraju oraz promowanie Sił Zbrojnych RP, wraz z kształto-
waniem stosunku obywateli do służby wojskowej. Wraz z powyższym rodzi 
się potrzeba współrealizowania zadań obrony cywilnej, a także zwiększania 
kompetencji społeczeństwa poprzez organizowanie szkoleń, pozwalających 
na uzyskanie certyfikatów lub określonych uprawnień.

Jednakże przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności to nie je-
dyny obowiązek, który w statucie bierze na siebie organizacja. Wymienio-
ny zostaje również szereg czynności, mających bardziej prozaiczny charak-
ter, a związanych ściśle z określonymi społecznościami lokalnymi. Edukacja 
opierać się ma nie tylko na szkoleniu w zakresie obronności, lecz również na 
elementach wychowawczych. W ramach organizacji znaleźć powinny wspar-
cie nawet osoby, które chcą rozwijać się w dziedzinach takich jak sztuka, lite-
ratura, sport. Nie wyklucza się również osób niepełnosprawnych, których 
integracja z osobami pełnosprawnymi, podejmowana w ramach współpra-
cy z innymi fundacjami, również widnieje w statucie.

Sposoby, które wymienia się w celu realizacji powyższych zadań eduka-
cyjnych, to m.in. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podej-
mowanie się prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej. Istotne 
jest również tworzenie warunków do rozwoju aktywności fizycznej w ra-
mach różnorodnych dyscyplin sportowych. Takie kroki mają wpływać na za-
pobieganie przestępczości i patologiom wśród młodzieży14. Mają poniekąd 

14 Ibidem, s. 8.
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oderwać ją od niepewnego środowiska i zapewnić możliwości, których mo-
głaby nie posiadać.

Finalnie okazuje się jednak, że nie jest łatwo podejmować wysiłki w celu 
zrealizowania statutowych zobowiązań. Przede wszystkim wiąże się to ze 
spadkiem popularności organizacji proobronnych oraz zmniejszeniem ich 
rozpoznawalności w społeczeństwie. Mieszkańcy określonych obszarów 
często nie orientują się, czy działały i nadal funkcjonują tam organizacje 
pozarządowe. Problem może tkwić również w tym, że na organizacje trze-
ciego sektora wpłynęły zasady wolnego rynku. Wraz z coraz większą liczbą 
oferowanych usług przez duże i wypromowane organizacje ogólnokrajowe 
lub międzynarodowe spadł popyt na mniejsze stowarzyszenia, zapewniają-
ce swoją pomoc tylko w określonych regionach.

Współcześnie omawiana wyżej Liga Obrony Kraju proponuje mniej-
szą gamę aktywności, których potencjalni członkowie mogliby się podjąć. 
Cele statutowe są zatem realizowane tylko częściowo. Wynikać to może 
z – odmiennego względem przeszłości – sposobu funkcjonowania naro-
dowego systemu edukacji. Szereg aktywności sportowych, naukowych i ar-
tystycznych oferowanych przez państwo wydaje się zaspokajać edukacyj-
ne potrzeby społeczeństwa. Ważnym czynnikiem wyróżniającym staje się 
zatem praktyczne i teoretyczne podejście do bezpieczeństwa i obronności 
oraz przekazanie przydatnej, nawet na co dzień – udzielanie pierwszej po-
mocy, kształtowanie automatyzmów wymuszających szybkie reagowanie 
w obliczu zagrożenia – wiedzy oraz odpowiednich umiejętności. 

Blokadą, która powstrzymuje swego rodzaju „pospolite ruszenie” oraz 
rozkwit organizacji proobronnych do rangi cenionych i dostrzeganych przed-
stawicieli trzeciego sektora, może być związana z subiektywnym postrzega-
niem bezpieczeństwa opinia dotycząca braku potrzeby szkolenia dzieci, mło-
dzieży, a nawet dorosłych15. Obok tego wpływ może mieć również czynnik 
geograficzny – pochodzenie z określonej części Polski, która znajdowała się 
historycznie pod wpływami różnych nacji. W taki sposób duży obszar kraju 
nie jest objęty zasięgiem organizacji proobronnych16. W czasach ewidentne-
go zagrożenia, związanego z wojnami, a później dwubiegunowym podzia-
łem świata, ludność na każdym kroku dostrzegała potrzebę organizowania 

15 P. Soloch, P. Żurawski vel Grajewski, Ł. Dryblak, Organizacje proobronne w syste
mie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europej
skich na tle armii polskiej, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015, s. 27.

16 Ibidem, s. 31.
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się, nabywania umiejętności przydatnych na wypadek zagrożenia zdrowia, 
życia lub mienia. Obawa, dotycząca tego, co przyniesie następny dzień, re-
zonowała na potrzeby społeczeństwa, a organizacje pozarządowe podejmo-
wały starania związane ze sprostaniem oczekiwaniom obywateli.

Współcześnie z jednej strony poziom odczuwanego bezpieczeństwa jest 
wyższy. Przyczynia się do tego ogólny wzrost poziomu życia, swoboda, moż-
liwość nieskrępowanego rozwoju osobistego. Polska jest członkiem istot-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, 
a świat nie jest pogrążony w napięciu i groźbie eskalacji konfliktów na skalę 
międzynarodową. Oczywiście istnieją np. zagrożenia terrorystyczne, jednak 
możliwość ich wystąpienia, zdaniem Polaków, nie jest poważnym proble-
mem. Jeszcze w 2016 roku – czyli w roku wydania aktualnego statutu Ligi 
Obrony Kraju – większość osób uważała, że takowego zagrożenia nie ma 
lub jest ono wyolbrzymiane17. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia 
ze zjawiskiem niepewności środowiska, w którym żyją obywatele, i zagro-
żeniami egzystencjalnymi, potęgującymi tę niepewność. Takie zbyt optymi-
styczne bądź obojętne podejście społeczeństwa może mieć mimo wszyst-
ko negatywny wpływ na potrzebę bardziej skrupulatnej edukacji w zakresie 
obronności, a co za tym idzie – prowadzić do zmniejszenia roli organizacji 
proobronnych, szczególnie gdy państwo podejmuje się tworzenia nowych 
struktur związanych z bezpieczeństwem18. W wywiadzie ze specjalistą do 
spraw uzbrojenia i amunicji krakowskiego oddziału Ligi Obrony Kraju pod-
jęto próbę dyskusji na temat sytuacji organizacji proobronnych w Polsce oraz 
ich realnego oddziaływania na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego. 
Pytania dotyczyły takich kwestii jak: porównanie współczesnej działalno-
ści organizacji proobronnych w Polsce na przykładzie Ligi Obrony Kraju 
z ich aktywnością w XX wieku, zadania, których podejmuje się organiza-
cja, współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz poziom zaanga-
żowania społeczności lokalnej w działalność LOK. Odpowiedzi pozwalają 
na sformułowanie poniższych wniosków.

Z badań wynika, że optymistyczne lub obojętne podejście społeczeństwa 
nie jest sytuacją tragiczną dla przedstawicieli trzeciego sektora. Z wywiadu 

17 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Zagrożenie terroryzmem, Komuni-
kat z badań nr 127/2016, Warszawa 2016, s. 1.

18 Działalność organizacji proobronnych w dobie Wojsk Obrony Terytorialnej, Klas 
Mundurowych oraz Legii Akademickich, czyli zmiany jakich nikt nie uniknie…, 
http://bityl.pl/e4GjR [dostęp: 17.11.2020].
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można wysnuć konkluzję, iż liczba osób zaangażowanych w działalność or-
ganizacji proobronnych jest optymalna dla realizowania zadań, na których 
obecnie się one skupiają. Pozwala przeprowadzać zajęcia, które są na wy-
sokim poziomie i które cechuje bardziej indywidualne podejście. Z jednej 
strony pewnego rodzaju problemem w skali makro staje się mniejsza licz-
ba zaangażowanych osób, która odpowiada mniejszej liczbie odpowiednio 
przygotowanych merytorycznie i wyszkolonych osób cywilnych w społeczeń-
stwie. Taka skala edukowania z pewnością nie jest pozytywnym czynnikiem 
dla bezpieczeństwa zarówno społeczności lokalnych, jak i kraju. Z drugiej 
strony, poświęcenie większej uwagi ścisłemu gronu osób może skutkować 
wyższą jakością wyszkolenia, co ma szansę zrekompensować straty związa-
ne z edukowaniem na mniejszą skalę.

Podsumowując, wieloletnia działalność organizacji pozarządowych zwra-
ca uwagę na istniejącą wciąż potrzebę podejmowania inicjatywy oddolnej. 
Społeczeństwo potrafi działać samodzielnie, żyjąc w niepewnym środowi-
sku, kreującym nowe wyzwania, których muszą podejmować się obywatele, 
aby zapewnić sobie możliwość dalszej egzystencji i rozwoju, niezbędnego do 
podtrzymywania nadziei na lepszą przyszłość – zarówno jednostki, jak i ogółu. 
W odpowiedzi na potrzeby społeczne powstają stowarzyszenia, fundacje i or-
ganizacje, nieczerpiące korzyści majątkowych, a utworzone w celu zintensyfi-
kowania, uprawomocnienia oraz wyspecjalizowania działań podejmowanych 
przez obywateli. Wraz z przemijającymi kolejnymi epokami historycznymi, 
światopoglądami oraz kluczowymi wydarzeniami w kwestii bezpieczeństwa 
zmieniały się potrzeby ludności. Jeden aspekt działalności organizacji pozarzą-
dowych pozostał jednak niezachwiany – edukacja. Kształtowanie odpowied-
nich postaw społecznych, przekazywanie elementarnej wiedzy lub – w póź-
niejszych etapach – wiedzy specjalistycznej, wychowywanie najmłodszych 
w duchu patriotyzmu, aktywizowanie społeczeństwa poprzez promowanie 
szeregu dyscyplin sportowych to kilka najbardziej kluczowych form aktywno-
ści organizacji pozarządowych, w tym szczególnie organizacji proobronnych. 

Niepewna przyszłość, pozostająca tajemnicą, będzie stawiała na drodze 
ludzi nowe wyzwania, których będą musieli się podejmować. Zagrożenia, do-
tąd nieznane, staną się rzeczywistością. To, czy społeczeństwo będzie potra-
fiło wykorzystać szanse, które pojawią się wraz z nadchodzącymi latami, za-
leży w dużej mierze od odpowiedniego wykształcenia ludności – zarówno 
ogólnego, jak i w dziedzinie obronności. Będzie to związane z podejmowa-
niem już dziś działalności dodatkowej, która jest wspólnym interesem oby-
wateli, a którą oferują liczni przedstawiciele trzeciego sektora.
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Streszczenie: Społeczeństwo od dawna potrafi sobie radzić w sytuacjach 
zagrażających jego bezpieczeństwu poprzez podejmowanie inicjatywy od-
dolnej. Odkąd taka działalność została sformalizowana w postaci trzeciego 
sektora, obywatele zyskali możliwość oddziaływania na większą skalę niż 
dotychczas na środowisko, w którym żyją. Niepewność środowiska powin-
na wymuszać na przedstawicielach społeczności lokalnych zaangażowanie 
w dodatkowe aktywności, umożliwiające nabywanie wiedzy oraz umiejętno-
ści, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Organizacje pozarządo-
we, a szczególnie organizacje proobronne, oferują ten rodzaj edukacji, nie-
zmiennie kształtując postawy swoich członków. 

Celem tego rozdziału jest zwrócenie uwagi na istotną dla bezpieczeństwa 
rolę inicjatywy oddolnej w postaci organizacji pozarządowych, społecznych 
w procesie odpowiedniego edukowania obronnego członków społeczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, edukacja, organizacje pozarządowe, organizacje 
proobronne

The Role of Pro-defense in Building the Organization of Social 
Awareness about Threats

Summary: For a long time, society has been able to take care of themselves 
in situations threatening its security, by undertaking a bottom-up initiative. 
Since this kind of activity has been formalized in the form of the third sector, 
citizens have gained the possibility of influencing the environment in which 
they live on a larger scale than before. Environmental uncertainty should 
force the representatives of local communities to involve people in additional 
sources of acquiring knowledge and skills crucial from the safety point of view. 
Non-governmental organizations, and especially pro-defense organizations, 
offer this type of education, invariably shaping the attitudes of their members.

Keywords: security, education, non-government organizations, pro-defense organiz-
ations
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Rola wybranych organizacji  
międzynarodowych w państwach 
pokonfliktowych w procesie rozwoju 
zawodowego kadr w organizacjach  
systemu bezpieczeństwa narodowego 
w świecie VUCA – przypadek Kosowa

Wstęp

Akronim VUCA po raz pierwszy został użyty w 1987 roku. Jest on oparty 
na teoriach przywództwa autorstwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa1. Po-
chodzi od słów: „zmienność” (ang. Volatility), „niepewność” (ang. Uncer
tainty), „złożoność” (ang. Complexity), „niejednoznaczność” (Ambiguity)2. 
Akronim ten został upowszechniony przez United States Army War College 
na początku lat 90. XX wieku3. Po upadku Związku Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich (ZSRR) studentów U.S. Army War College uczono adapto-
wania się do realiów nowej rzeczywistości, tj. do świata VUCA (ang. VUCA 
World). Dzięki wiedzy na temat jej warunków studenci w przyszłości mieli 
stać się przywódcami strategicznymi. 

Termin „VUCA” został także przytoczony w artykule Herberta F. Barbera 
pt. Developing Strategic Leadership: The U.S. Army War College Experience, 
opublikowanym w 1992 roku w „The Journal of Management Development”. 

1 Zob. W. Bennis, B. Nanus, Leaders: Strategies for Taking Charge, Harper & Row, 
New York 1985. 

2 Leadership Skills and Strategies VUCA World, http://bityl.pl/z3ETR [dostęp: 
10.06.2020]. 

3 Who first originated the term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Am
biguity)?, 7.05.2019, http://bityl.pl/W66lC [dostęp: 10.06.2020]. 
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Barber opisał w nim, w jaki sposób i dlaczego U.S. Army War College od-
wołuje się do świata VUCA w swoim programie nauczania4. 

Obecnie termin „świat VUCA” stosuje się do opisania środowiska, w któ-
rym działają wszystkie organizacje. Dotyczy to również organizacji między-
narodowych, wykonujących mandat misji na terytoriach pokonfliktowych. 
Jednym z przykładów terytorium państwowego, w którym od lat działa-
ją funkcjonariusze międzynarodowi, jest Republika Kosowa. Od czasu za-
kończenia interwencji Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) 
w Kosowie angażują się oni w szkolenia adresowane zwłaszcza do służb 
mundurowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości czy pracowników 
administracyjnych Kosowa. W ten sposób aktywnie uczestniczą w men-
toringu i samodoskonaleniu kadr systemu bezpieczeństwa narodowego 
Kosowa. 

Celem rozdziału jest przedstawienie działalności funkcjonariuszy wy-
branych organizacji międzynarodowych w procesie rozwoju zawodowe-
go kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w Kosowie 
jako państwie pokonfliktowym. Analiza ukaże wpływ organizacji między-
narodowych na mentoring i samodoskonalenie kadr w aspekcie przetrwa-
nia w świecie VUCA. Pozwoli także ocenić zasadność rozszerzenia szko-
leń prowadzonych przez funkcjonariuszy międzynarodowych w państwach 
pokonfliktowych o uczestników stanowiących kadrę w organizacjach sys-
temu bezpieczeństwa narodowego, którzy nie zamieszkują państw pokon-
fliktowych. W rozdziale zweryfikowano hipotezę mówiącą, że organizacje 
międzynarodowe poprzez działalność swoich funkcjonariuszy w Kosowie 
odgrywają istotną rolę w mentoringu, jak również samodoskonaleniu kadr 
w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w państwie pokon-
fliktowym, co ma przełożenie na przetrwanie w świecie VUCA. 

W rozdziale zostały postawione następujące pytania badawcze: 1) Czym 
jest świat VUCA? 2) Czym jest państwo pokonfliktowe? 3) Czy terytorium 
lub państwo pokonfliktowe jest klasycznym przykładem świata VUCA? 
4) Czy terytorium Kosowa po zakończeniu konfliktu zbrojnego było klasycz-
nym przykładem terytorium pokonfliktowego? 5) Czy współczesne Kosowo 

4 Barber w swoim artykule odniósł się także do konferencji zorganizowanej w 1991 
roku przez United States Army War College. Naukowcy i praktycy poruszyli wte-
dy temat środowiska funkcjonowania przywódców. Uznano je za pełne turbulen-
cji, przejawiających się w niepewności geopolitycznej i postępie technologicznym. 
Por. H. F. Barber, Developing Strategic Leadership: The U.S. Army War College Expe
rience, „Journal of Management Development” 1992, vol. 11, no. 6, s. 4–12. 



173

Rola wybranych organizacji międzynarodowych w państwach pokonfliktowych…

można uznać za terytorium pokonfliktowe? 6) Czy funkcjonariusze organi-
zacji międzynarodowych angażują się w mentoring i proces szkolenia kadr 
w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w Kosowie? W tekście 
wykorzystano takie metody badawcze jak: analiza treści, studium przypad-
ku, analiza i krytyka piśmiennictwa. 

Charakterystyka państwa pokonfliktowego

Państwo i terytorium pokonfliktowe, niebędące tworem państwowym, są 
przedmiotem wielu badań naukowych. Naukowcy w swoich rozważaniach 
często odnoszą się także do tzw. sytuacji pokonfliktowej lub stanu pokon-
fliktowego. Według Luca Reychlera i Arnima Langera stan pokonflikto-
wy charakteryzuje się licznymi zmianami. Jedną z nich jest przejście od 
wojny do pokoju. Zmianom tym towarzyszą demokratyzacja, decentrali-
zacja i liberalizacja rynkowa5. Podobną opinię prezentuje Lakhdar Brahi-
mi, który zauważa, iż sytuacja pokonfliktowa występuje wówczas, gdy nie 
ma wojny, ale równocześnie nie został zagwarantowany pokój6. Tak samo 
twierdzi Dimo Todorovski, uznając, że okres pokonfliktowy rozpoczyna się 
z chwilą ustania głównych działań wojennych i trwa do czasu, gdy zosta-
je zapewniona pomoc międzynarodowa w celu odbudowy terytorium po-
konfliktowego. Według niego okres pokonfliktowy składa się z trzech ram 
czasowych, które obejmują: sytuację kryzysową (ang. emergency), wczesne 
ostrzeganie (ang. early recovery), okres rekonstrukcji (ang. reconstruction 
period)7. Definicję państwa pokonfliktowego przybliżają Graham Brown, 
Arnim Langer i Frances Stewart. Według nich jest to terytorium państwowe 
będące w stanie przejściowym. Nie jest ono zatem ani w stanie wojny, ani 
w stanie pokoju. Równocześnie zwracają oni uwagę na fakt, że tego typu 
państwo może powrócić do pierwotnego stanu, którym w tym przypadku 

5 L. Reychler, A. Langer, Researching Peace Building Architecture, „Cahiers Interna-
tionale Betrekkingen En Vredesonderzoek” 2006, vol. 75, jg. 24, s. 4–82. 

6 L. Brahimi, State Building in Crisis and PostConflict Countries, 7th Global Forum 
on Reinventing Government: Building Trust in Government, 26–29 June 2007, Vien-
na, Austria, s. 3. 

7 D. Todorovski, Characteristics of Postconflict Land Administration with Focus on 
the Status of Land Records in such Environment, Conference: FIG Working Week 
2011, Facing the Challenges – Building the Capacity, Marrakesh, Morocco 2011, 
http://bityl.pl/DyQ3W [dostęp: 11.06.2020].
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jest konflikt8. Rozpatrują oni państwo pokonfliktowe przez pryzmat jego 
sytuacji gospodarczej. Według nich cechuje je: bieda, niski dochód narodo-
wy, bezrobocie oraz wysokie nierówności horyzontalne. Państwo pokon-
fliktowe zwykle posiada jednak wysokiej jakości złoża naturalne9. 

Michael J. Boyle twierdzi, że doświadczenie konfliktu zbrojnego na te-
rytorium danego kraju powoduje, że dochodzi w nim najczęściej do znisz-
czenia istniejących stosunków społecznych i zmian ustroju państwowego. 
Ponadto uznaje on, iż państwo pokonfliktowe posiada cechy charakterystycz-
ne, odróżniające je od innych słabych państw, które nigdy nie doświadczy-
ły na swoim obszarze wojny. Do nich zalicza: brak możliwości przywróce-
nia kontroli nad swoim terytorium, często spowodowany rozbiciem rządu 
i pojawieniem się luki w bezpieczeństwie publicznym10; populację nazna-
czoną cierpieniem wojennym11; aktorów państwowych, zaangażowanych 
uprzednio w konflikt zbrojny12; ujawnienie konkretnych zachowań jednostek 

8 G. Brown, A. Langer, F. Stewart, A Typology of PostConflict Environment, „Centre 
for Research on Peace and Development Working Paper” 2011, no. 1, s. 4.

9 Ibidem, s. 3.
10 Boyle uznaje, że luka ta jest widoczna zwłaszcza wtedy, gdy rząd tymczasowy jest 

w nieładzie lub też jeśli wojsko albo służby bezpieczeństwa zostały osłabione lub 
zdelegalizowane. Co więcej, luka ta ma duży wpływ na pojawienie się w państwie 
pokonfliktowym zorganizowanych grup przestępczych oraz grup zbrojnych, które 
poza osiągnięciem swoich partykularnych celów dążą często do przejęcia władzy 
w państwie pokonfliktowym. W związku z tym, że grupy te składają się z różnych 
zwalczających się frakcji, w państwie pokonfliktowym dochodzi nieraz do wzrostu 
przemocy i pogłębienia się chaosu. Por. M. J. Boyle, Violence after War: Explain ing 
Instability in PostConflict States, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2014, 
s. 52. 

11 Urazy związane z przeżyciami wojennymi mogą mieć wymiar zarówno psychicz-
ny, jak też fizyczny. Często populacja kraju postkonfliktowego doświadcza urazów 
na obu tłach. Do najczęściej spotykanych tragedii związanych z konfliktem zbroj-
nym, które mają wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną obywateli państwa post-
konfliktowego, należą: śmierć najbliższej rodziny, doświadczenie gwałtu, poważne 
urazy ciała, przymusowe wysiedlenia, utrata majątku. Społeczeństwo, które do-
świadczyło traumy wojny, może być żądne odwetu na swoich oprawcach. Jeśli są 
oni współobywatelami, często na tym tle po zakończeniu konfliktu dochodzi do 
wzrostu przemocy. Ibidem, s. 53–54; zob. D. K. Cohen, Female Combatants and 
the Perpetration of Violence: Wartime Rape in the Sierra Leone Civil War, „World 
Politics” 2013, vol. 65, no. 3, s. 383–415.

12 Aktorzy państwowi, którzy często należą do nowych politycznych elit w państwie 
pokonfliktowym, byli zwykle czynnie zaangażowani w konflikt zbrojny. Nabyli 
oni wówczas zdolności udziału w walce, dowodzenia i inwigilacji. Osoby te posia-
dając kontakty, zdobyte w trakcie działań zbrojnych, potrafią także przenikać do 
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w populacji w trakcie działań wojennych13; odwrócenie roli między grupa-
mi, tj. grupa dominująca w wyniku poniesionej klęski staje się bezbronna 
i narażona na atak14. Co istotne, Boyle twierdzi, że państwo pokonfliktowe 
jest szczególnie podatne na odnowienie się konfliktu. Każda bowiem z tych 
ww. cech może być jego katalizatorem. 

Remedium na uzdrowienie sytuacji w państwie pokonfliktowym jest pod-
jęcie działań przez społeczność międzynarodową, która zwykle aktywnie an-
gażuje się w operacje utrzymania pokoju (ang. peacekeeping) i budowania 
pokoju (ang. peacebuilding). Robert Blair wskazuje, że najistotniejsze po za-
kończeniu konfliktu jest przeprowadzenie takich czynności, których celem 
będzie zarządzanie ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i ludzkimi 
kosztami poniesionymi w trakcie konfliktu oraz zapobieganie ich zwiększe-
niu. Do działań tych zalicza: utrzymanie pokoju, reformy sektora bezpie-
czeństwa i podziału władzy, wybory i demokratyzację, pomoc zagraniczną 
i rozwój gospodarczy, rozbrojenie, demobilizację i reintegrację, repatriację 
uchodźców, sprawiedliwość przejściową15. Również Brown, Langer i Ste-
wart przedstawiają własny katalog środków, służących zapewnieniu poko-
ju. Należą do nich: zaprzestanie przemocy i wrogości, podpisanie traktatów 
pokojowych, demobilizacja, rozbrojenie i reintegracja, repatriacje uchodź-
ców, ustanowienie funkcjonującego państwa, osiągnięcie pojednania i inte-
gracji społecznej, uzdrowienie gospodarcze16.

 

zorganizowanych ugrupowań przestępczych, by korzystać z ich wsparcia dla swo-
ich własnych celów. M. J. Boyle, Violence after War…, op. cit., s. 54.

13 Do zachowań poszczególnych jednostek w populacji w trakcie działań wojennych 
zalicza się m.in. wsparcie jednej ze stron konfliktu czy też kolaborację. Kolaboran-
ci po zakończeniu działań zbrojnych często spotykają się z aktami agresji wymie-
rzonymi przeciwko nim przez resztę społeczeństwa. Ibidem.

14 Grupa, która przed konfliktem zbrojnym była ofiarą różnego rodzaju prześla-
dowań, w sytuacji, gdy odnosi zwycięstwo w konflikcie, zwykle po raz pierwszy 
może dokonać zemsty na swoich dotychczasowych oprawcach. To w konsekwen-
cji może doprowadzić do proliferacji przemocy spowodowanej chęcią zemsty. Ibi-
dem, s. 55. 

15 R. Blair, PostConflict Reconstruction, Trends, Concepts, Dilemmas and “Solutions”, 
wykład wygłoszony 13.06.2016 r. w Watson Institute International & Public Affairs, 
Brown University, Providence (RI), USA. 

16 G. Brown, A. Langer, F. Stewart, A Typology of PostConflict Environment, op. cit. 
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Charakterystyka Kosowa jako państwa pokonfliktowego 
w procesie tranzycji

Rezolucja nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (ONZ), która została uchwalona 10 czerwca 1999 roku, nie gwaran-
towała statusu Kosowa po zakończeniu interwencji militarnej Organizacji 
Paktu Północnoatlantyckiego17. Nie został w niej również doprecyzowany 
jego przyszły status. Rezolucja jedynie zapewniła Kosowu autonomię w ra-
mach Federacyjnej Republiki Jugosławii18. Na jej mocy została powołana 
Misja Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie (ang. United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK). 

Cywilny komponent Misji został podzielony na cztery działy, koordynowa-
ne przez różne organizacje. Za cywilną administrację miała odpowiadać 
ONZ, za pomoc humanitarną – Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw 
Uchodźców, za demokratyzację i budowę instytucji demokratycznych – Or-
ganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), za rekonstruk-
cję gospodarki – Unia Europejska (UE)19. 

Odpowiedzialność za ustanowienie administracji w Kosowie spoczęła na 
Sekretarzu Generalnym ONZ, który był reprezentowany przez Specjalnego 
Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Kosowie20. Ponadto rezolu-
cja ustanowiła wojskowy komponent Misji, w którego skład weszły między-
narodowe siły pokojowe NATO – Kosovo Force (KFOR). 

17 Operacja militarna NATO w Kosowie była następstwem zerwanych negocjacji po-
kojowych pomiędzy stroną serbską a albańskimi liderami z Kosowa. Odbywały się 
one w lutym i marcu 1999 roku w Rambouillet i Paryżu. 24 marca 1999 roku NATO 
rozpoczęło działania militarne przeciwko Federacyjnej Republice Jugosławii bez 
wypowiedzenia wojny i bez autoryzacji ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ope-
racja „Allied Force” trwała jedenaście tygodni, tj. do 20 czerwca 1999 roku, i była 
operacją powietrzną. Zob. Lord Robertson of Port Ellen, Kosovo. An Account of the 
Crisis, UK Ministry of Defence, London 1999, s. 1–31. 

18 P. Szeląg, Od interwencji Sojuszu Północnoatlantyckiego do orzeczenia Międzyna
rodowego Trybunału Sprawiedliwości – Aktywność Organizacji Narodów Zjedno
czonych w celu rozwiązania konfliktu w Kosowie, „Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” A.D. MMXII, vol. X, s. 231. 

19 J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 2003, s. 132–133. 

20 United Nations Resolution 1244 (1999) adopted by the Security Council at its 4011th 
meeting, on 10 June 1999, S/RES/1244 (1999), http://bityl.pl/Jy2Q5 [dostęp: 12.06.2020]. 
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Sama treść rezolucji nr 1244 wskazywała, że Kosowo 10 czerwca 1999 
roku było książkowym przykładem terytorium pokonfliktowego. Mandat 
regulujący działalność wojskowego komponentu UNMIK przewidywał 
bowiem m.in.: niedopuszczenie do wznowienia działań wojennych oraz 
egzekwowanie zawieszenia broni, a także zapewnienie, że jugosłowiań-
ska policja i wojsko zostaną wycofane z Kosowa, demilitaryzację Armii 
Wyzwolenia Kosowa21 (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) i innych 
uzbrojonych grup kosowskich Albańczyków, zagwarantowanie powro-
tu uchodźców i przesiedleńców, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, nadzorowanie rozminowywania, monitorowanie granic, za-
pewnienie ochrony i swobody przemieszczania się22. Cywilny komponent 
UNMIK na mocy rezolucji został zobligowany m.in. do: wsparcia two-
rzenia, do momentu rozstrzygnięcia statusu, autonomii i samorządności 
w Kosowie, wykonywania, jak długo będzie to konieczne, podstawowych 
obowiązków administracyjnych, organizowania i nadzorowania rozwo-
ju tymczasowych instytucji demokratycznych, w tym przeprowadzania 
wyborów, cedowania na rzecz ww. instytucji obowiązków administracyj-
nych, wspierania odbudowy kluczowej infrastruktury i odbudowy gospo-
darczej, wspierania i koordynowania wraz z innymi międzynarodowymi 
organizacjami humanitarnymi pomocy humanitarnej, utrzymywania pra-
wa i porządku publicznego, w tym ustanawiania lokalnych sił policyjnych, 
ochrony i promowania praw człowieka, zapewnienia bezpiecznego i nie-
zakłóconego powrotu wszystkich uchodźców i przesiedleńców do ich do-
mów w Kosowie, na ostatnim etapie nadzorowania – przekazania władzy 

21 Według Marcina Marcinki UÇK powstała w 1994 roku. Jej twórcami byli albańscy 
emigranci z Kosowa, którzy osiedli w Europie Zachodniej. Jej główne kadry wywo-
dziły się z ekstremistów, mających swą siedzibę w Szwajcarii, tj. z Ludowego Ru-
chu Kosowa. Por. M. Marcinko, Wyzwoleńcza Armia Kosowa: analiza struktury 
i ocena działalności, [w:] Bałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, In-
stytut Multimedialny, Kraków 2008, s. 148. 

Celem UÇK było uzyskanie niepodległości Kosowa, nawet z użyciem przemo-
cy. W latach 1998–1999 nastąpiła intensyfikacja działań zbrojnych pomiędzy UÇK 
a wojskiem serbskim. Doprowadziło to w rezultacie do kolejnego konfliktu zbroj-
nego na Bałkanach. Por. P. Czapiewska, Dwie drogi niepodległości. Secesja Czarno
góry i Kosowa od Serbii, [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i mię
dzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, s. 132. 

22 Ibidem.
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z tymczasowych instytucji Kosowa instytucjom utworzonym w ramach 
porozumienia politycznego23. 

Mandat UNMIK obejmował zatem katalog zadań charakterystycznych 
dla operacji utrzymania pokoju i budowania pokoju. Ponadto o typowym 
przykładzie Kosowa jako terytorium pokonfliktowego świadczy istnienie 
składowych elementów takiego obszaru przytoczonych przez Boyla. Na te-
renie Kosowa pojawiła się luka w bezpieczeństwie publicznym, które w po-
czątkowym etapie było gwarantowane przez KFOR. W czerwcu 1999 roku 
nie funkcjonowała bowiem kosowska policja, a na obszarze Kosowa plano-
wano w niedługim czasie przeprowadzić wybory parlamentarne i samorzą-
dowe. Na tym etapie władze w Kosowie nie odgrywały znaczącej roli, gdyż 
w zdecydowanej mierze to UNMIK musiała podjąć się działalności przywró-
cenia prawidłowego funkcjonowania Kosowa. Bez wątpienia w Kosowie do-
szło do zniszczenia więzi społecznych. Dane zgromadzone przez Amnesty 
International wykazują, że w wyniku konfliktu zbrojnego w Kosowie do 
czerwca 1999 roku śmierć poniosło około 12 tys. kosowskich Albańczyków, 
natomiast kolejne 3 tys. cywilów zostało uznanych za zaginionych. Ponad 
połowa populacji Kosowian przebywała wówczas w obozach dla uchodź-
ców w Albanii i dzisiejszej Macedonii Północnej24. W trakcie działań wojen-
nych dochodziło również do gwałtów dokonanych na Albankach z Kosowa. 
Sprawcami byli najczęściej policjanci serbscy oraz wojsko jugosłowiańskie25. 
Ofiary gwałtów i rodziny pomordowanych po zakończeniu działań wojen-
nych odczuwały psychiczne cierpienie będące efektem ich tragedii. Pogłę-
biało ono uraz kosowskich Albańczyków do Serbów i przejawiało się chę-
cią zemsty na oprawcach. Było to zwłaszcza zauważalne bezpośrednio po 
zakończeniu interwencji militarnej NATO. 

Według danych Human Rights Watch z sierpnia 1999 roku wynika, że 
od czerwca 1999 roku Kosowo opuściło 164 tys. Serbów26. Powód stanowi-
ły nękanie i akty agresji, zwłaszcza ze strony członków UÇK. Ludność serb-
ska w pierwszych miesiącach po zakończeniu interwencji sił NATO była na-
rażona przede wszystkim na porwania, podpalenia, grabieże i niszczenie 
mienia. Celem destrukcji stały się nie tylko domy mieszkalne, ale również 

23 Ibidem.
24 Amnesty International, „Wounds that Burn Out Souls”. Compensation for Kosovo’s 

Wartime Rape Survivors, But Still No Justice, London 2017, s. 6.
25 Ibidem, s. 13. 
26 Human Rights Watch, Federal Republic of Yugoslavia. Abuses against Serbs and 

Roma in the New Kosovo, New York 1999, http://bityl.pl/8fljN [dostęp: 15.06.2020].
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cerkwie i klasztory serbskie. Oprócz ww. przestępstw Serbowie padali tak-
że ofiarą morderstw. Szacuje się, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 
od zakończenia konfliktu zbrojnego w Kosowie śmierć poniosło około 200–
300 Serbów27. Zdaniem Konrada Pawłowskiego „najbardziej szokujące i re-
alizowane na masową skalę akty międzyetnicznej przemocy na terytorium 
Kosowa miały miejsce w czasie wojny oraz w ciągu pierwszych kilkunastu 
miesięcy od jej zakończenia, a więc w okresie faktycznego zawieszenia po-
rządku społecznego (1998–2000)”28. Wydarzenia te świadczą zatem o tym, 
że w pokonfliktowym Kosowie populacja naznaczona cierpieniem wojen-
nym nie tylko podtrzymywała urazy wojenne, szukając zemsty na serbskich 
współobywatelach, lecz również atakowała dotychczas dominującą grupę 
etniczną. Istotnym jest fakt, że napaści w dużej mierze dokonywały osoby 
należące do UÇK. Jako bohaterowie wojenni byli oni naturalnymi liderami 
kosowskich Albańczyków. Tym samym w celu objęcia władzy w Kosowie 
zrzeszali się w partie polityczne i ubiegali o najwyższe urzędy państwowe. 

W latach 80. i 90. XX wieku powstały dwie istotne partie polityczne, 
tj. Demokratyczna Partia Kosowa (alb. Partia Demokratike e Kosovës, PDK), 
oraz Sojusz dla Przyszłości Kosowa (alb. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, 
AAK), które do dziś zrzeszają głównie liderów i członków UÇK, np. prezy-
denta Kosowa Hashima Thaçiego29. Biorąc pod uwagę powyższe, nasuwa 
się wniosek, że Kosowo spełniało kolejne z elementów definicji pokonflik-
towego terytorium. 

Należy zwrócić uwagę, że terytorium Kosowa bezpośrednio po zakoń-
czeniu interwencji militarnej NATO wpisywało się także w definicję teryto-
rium pokonfliktowego autorstwa Browna, Langera i Stewart. W opinii Pa-
trycji Marcinkowskiej „konflikt z lat 1998–1999 zdewastował to, co zostało 
z gospodarki kosowskiej, poważnie niszcząc infrastrukturę transportową i te-
lekomunikacyjną, rujnując około 30% domów i pozostawiając około 750 tys. 
osób bez dachu nad głową, natomiast blisko milion musiało zostać przesied-
lonych”30. Zniszczono liczne mosty i drogi. Ponadto 40% ujęć wody zostało 

27 K. Pawłowski, Konflikt serbskoalbański w Kosowie w latach 1999–2014. Charakte
rystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 60. 

28 Ibidem, s. 57–58.
29 M. Szpala, Kosowo: zdecydowane zwycięstwo opozycji, 9.10.2019, http://bityl.pl/

jXW0F [dostęp: 15.06.2020]. 
30 P. Marcinkowska, Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka, Wydawnic-

two Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 172. 
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zatrutych i z tego względu nie nadawała się ona do spożycia. Terytorium Ko-
sowa w trakcie działań wojennych w dużej mierze zaminowano31. Konflikt 
pochłonął 65% zbiorów i pogłowia zwierząt, a w 1999 roku produkcja pszeni-
cy pokrywała jedynie 30% krajowego zapotrzebowania32. Problemy te ponie-
kąd spotęgowały trudną sytuację gospodarczą Kosowa. Kosowską gospodarkę 
cechowało bowiem „występowanie dużej strefy szarej i przestępczej, uza-
leżnienie od handlu międzynarodowego, wysokie bezrobocie, najgorsza in-
frastruktura i stan dróg oraz poziom edukacji, a także szybko rosnąca liczba 
ludności”33. Przedwojenne Kosowo osiągało w 1988 roku 48% PKB, wytwa-
rzanego w przemyśle wydobywczym. Działania zbrojne jednakże spowodo-
wały zniszczenia i zahamowanie inwestycji. Tym samym, pomimo iż Kosowo 
posiadało duże zasoby surowców naturalnych, takich jak: węgiel, żelazo, ołów, 
cynk, chrom, boksyt, magnezyt, nikiel, srebro i złoto34, potencjał kraju zwią-
zany z wydobyciem tych złóż i handlem nimi nie mógł zostać wykorzystany. 

Analizując problematykę Kosowa, nie można jednak pominąć faktu, iż 
sytuacja tego terytorium uległa zmianie po jednostronnym ogłoszeniu nie-
podległości, które miało miejsce 17 lutego 2008 roku35. Wydarzenie to odbi-
ło się szerokim echem na arenie międzynarodowej, jednakże nie pogorszyło 
sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej nowego tworu państwowego36. 
Okazało się, że konflikt społeczny jest potęgowany w głównej mierze przez 
nierozwiązany problem dotyczący przyszłości Kosowa. Z chwilą ogłosze-
nia niepodleg łości w Kosowie funkcjonowały już wszystkie najważniejsze urzę-
dy państwowe oraz instytucje bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości37. 

31 D. Demekas, J. Herderschee, D. F. Jacobs, Kosovo: Institutions and Policies for Re
construction and Growth, International Monetary Fund, Washington 2002, s. 5; 
cyt. za: P. Marcinkowska, Kosowo jako suwerenne państwo…, op. cit., s. 172. 

32 P. Marcinkowska, Kosowo jako suwerenne państwo…, op. cit.
33 Ibidem, s. 171–172.
34 K. Pawłowski, Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania i współczesność, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 328. 
35 Współczesne konflikty zbrojne, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, PWN, Warszawa 

2010, s. 325.
36 W odpowiedzi na ogłoszenie niepodległości w Mitrowicy doszło do protestów lud-

ności serbskiej. Interweniowały wówczas służby porządkowe. Jednak nie odnoto-
wano w trakcie protestów poważnych przestępstw zagrażających życiu czy zdro-
wiu ludzi. M. Tran, Police in standoff with Serb demonstrators over Kosovo, „The 
Guardian”, 22.02.2008, http://bityl.pl/tG9tn [dostęp: 15.06.2020]. 

37 Zob. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE Mission in Ko
sovo: 20 Years of Milestones, 3.12.2019, http://bityl.pl/J2dDw [dostęp: 15.06.2020].
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UNMIK przekazywała stopniowo władzom Kosowa realizację działań w wy-
branych obszarach, dotychczas należących do jej kompetencji38. 

Jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Kosowa zapadły istotne de-
cyzje odnośnie do zmian w zakresie obecności międzynarodowej na tym 
terenie. Na podstawie Wspólnego działania Rady 2008/124/WPZiB z dnia 
4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządno-
ści w Kosowie, EULEX Kosowo39 i w ramach rezolucji 1244 Rady Bezpie-
czeństwa ONZ40 na terenie Kosowa została utworzona największa cywilna 
misja Unii Europejskiej. „EULEX Kosowo przejęła odpowiedzialność za ten 
region Bałkanów od UNMIK Kosowo po osiągnięciu gotowości operacyj-
nej w dniu 9 grudnia 2008 r.”41. Zasadniczo od tego czasu można przyjąć, że 
kluczową rolę na terenie Kosowa odgrywa Unia Europejska42. 

Unia Europejska ma dość istotny wkład w rozwój tego państwa. Szacuje 
się, że od 1999 roku wsparła Kosowo kwotą ponad 2 mld euro43. W 2015 roku 
po niespełna dwóch latach negocjacji UE i Kosowo podpisały układ o stabi-
lizacji i stowarzyszeniu. Wszedł on w życie 1 kwietnia 2016 roku44. W 2018 
roku Komisja Europejska potwierdziła, że Kosowo spełnia wszystkie kryte-
ria dla wprowadzenia liberalizacji systemu wizowego45. Jednakże decyzja ta 
musi zostać potwierdzona przez wszystkie państwa UE46. 

38 Zob. Współczesne konflikty zbrojne, op. s. 325. 
39 Dz.U. L 42 z 16.02.2008.
40 United Nations Resolution 1244 S/RES/1244(1999).
41 Misje pokojowe. EULEX Kosowo, http://bityl.pl/wewkT [dostęp: 16.06.2020]. 
42 Obecnie UNMIK na terenie Kosowa pełni rolę gwaranta pokojowego życia miesz-

kańców oraz wzmacnia stabilność na obszarze Bałkanów Zachodnich. Zob. United 
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), http://bityl.pl/eTpnA [dostęp: 15.06.2020]. 

Należy zaznaczyć, że UE aktywnie angażowała się w problem rozwiązania kon-
fliktu w Kosowie w latach 1998–1999. Zob. Współczesne konflikty zbrojne, op. cit., 
s. 323–325. 

Po zakończeniu konfliktu podjęła natomiast działalność w Kosowie w ramach 
wspomnianego już komponentu UNMIK. 

43 European Union Office in Kosovo / European Union Special Representative in 
Kosovo, Kosovo and the EU. An overview of relations between the EU and Kosovo, 
12.05.2016, http://bityl.pl/aoGve [dostęp: 16.06.2020]. 

44 Stabilization and Association Agreement, http://bityl.pl/GlhiA [dostęp: 16.06.2020]. 
45 Zob. P. Szeląg, The impact of the European Union visa liberalisation process on the 

reduction of organised crime and corruption in Kosovo, „Rocznik Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, z. 4, s. 123–139. 

46 Kosowa obecnie nie uznaje pięć państw UE, tj. Hiszpania, Cypr, Rumunia, Słowa-
cja i Grecja. Kosowo dzieli kraje Unii Europejskiej przed szczytem w Sofii, 3.04.2018, 
http://bityl.pl/2OM2l [dostęp: 16.06.2020].
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Pomimo że obecnie Kosowo jest uznawane przez 116 państw świata 
i w ostatnich latach stało się członkiem m.in. Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwo-
ju, Banku Rozwoju Europy47, pozycja międzynarodowa tego państwa jest na-
dal osłabiona48. Organizacje międzynarodowe od ponad 12 lat dokonują du-
żych starań w zakresie stabilizacji sytuacji w Kosowie. Jednakże państwo to 
jest nadal zapóźnione gospodarczo. Boryka się ono m.in. 

z rosnącym deficytem budżetowym i długiem publicznym; deficytem w hand-
lu zagranicznym; zależnością gospodarki od pomocy zagranicznej; niskim 
poziomem konkurencyjności gospodarki, wysokim przyrostem naturalnym 
i równocześnie bardzo wysokim wskaźnikiem bezrobocia49; niskim standar-
dem życia i wysokim wskaźnikiem ubóstwa; niewielkim poziomem inwe-
stycji zagranicznych oraz brakiem kapitału, wykwalifikowanej siły roboczej 
oraz źródeł długotrwałego wzrostu gospodarczego50. 

Na negatywną sytuację Kosowa wpływ ma również wysoki poziom korup-
cji, przestępczości zorganizowanej oraz wskaźnik migracji osób w wieku 
produkcyjnym51. Problemy wewnętrzne Kosowa nie przekładają się jednak 
na relacje społeczne w tym państwie. Jak uważa Pawłowski, obecnie w Ko-
sowie w dalszym ciągu mają miejsce sporadyczne przypadki agresji bezpo-
średniej z użyciem broni palnej. Z tego powodu serbskie enklawy w połu-
dniowym i środkowym Kosowie nadal znajdują się pod stałą, prewencyjną 
ochroną sił KFOR. Jednakże z upływem lat można także zauważyć, iż skala 
ataków ze strony albańskiej, które do tej pory były wymierzone w ludność 
serbską, zmalała52. 

47 P. Marcinkowska, Kosowo jako suwerenne państwo…, op. cit., s. 53. 
48 Wynika to z faktu, że Kosowo znajduje się pod międzynarodowym protektoratem 

ONZ, UE i NATO. Dopóki nie zostanie stałym członkiem ONZ, musi ono o uzna-
nie zabiegać indywidualnie, u każdego państwa z osobna. Członkostwo Kosowa 
w ONZ, a także w UE i Radzie Europy jest obecnie wątpliwe. Akcesja tego państwa 
jest bowiem blokowana przez Serbię i Rosję, która dodatkowo jest stałym człon-
kiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zob. P. Czapiewska, Dwie drogi niepodległo
ści…, op. cit., s. 140–141. 

49 Kosowo jest obecnie drugim (po Mołdawii) najbiedniejszym państwem w Europie. 
W 2018 roku w Kosowie PKB per capita wyniosło 4193,60 dolarów. Traiding Eco-
nomics, Kosovo GDP per capita, http://bityl.pl/XOM7B [dostęp: 16.06.2020]. 

50 K. Pawłowski, Państwowość Kosowa…, op. cit., s. 324–326. 
51 Zob. P. Szeląg, The impact of the European Union…, op. cit.
52 K. Pawłowski, Konflikt serbskoalbański w Kosowie…, op. cit., s. 63. 
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Działalność funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych 
w Kosowie w zakresie rozwoju zawodowego kadr organizacji 
systemu bezpieczeństwa narodowego

Do chwili ogłoszenia niepodległości przez Kosowo najistotniejszą rolę w men-
toringu i samodoskonaleniu kadr odgrywali pracownicy misji OBWE w Ko-
sowie oraz pracownicy EULEX53. Od czasu utworzenia w Kosowie EULEX 
pracownicy tej misji przejęli praktycznie całkowitą odpowiedzialność za men-
toring i kształcenie kadr odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 
na terenie Kosowa. Z tego też względu, po uzyskaniu zdolności operacyjnej, 
EULEX rozpoczęła realizację swojego mandatu w zakresie monitorowania, 
mentoringu i doradztwa. Począwszy od 2009 roku do chwili obecnej, EULEX 
organizuje zwykle kilkudniowe szkolenia i warsztaty adresowane zarówno do 
funkcjonariuszy kosowskiej policji, kosowskich prokuratorów, służby więzien-
nej, jak i funkcjonariuszy ochrony granic, tj. służby celnej i policji granicznej. 

Dotychczas EULEX przeprowadziła ćwiczenia adresowane do kosow-
skich policjantów, które miały nauczyć ich odpowiedniej reakcji w przypad-
ku konieczności tłumienia zamieszek54. Oficerowie policji przechodzili także 
pod egidą funkcjonariuszy unijnych szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania 
patrolem policji55, zasad przesłuchiwania ofiar56, komunikacji z mediami57, 

53 Misja OBWE w Kosowie w celu realizowania swojego mandatu przeprowadzała 
szkolenia pracowników kosowskiej policji, wymiaru sprawiedliwości oraz admini-
stracji cywilnej różnego szczebla. Ponadto odgrywała ona istotną rolę w mentorin-
gu pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych mediów, tworzonych po 
1999 roku na terenie Kosowa. Organization for Security and Co-operation in Eu-
rope, Permanent Council Decision No. 305, PC.DEC/305, 1.07.1999.

54 Training for the Front Line, 8.04.2010, http://bityl.pl/5whq3 [dostęp: 17.06.2020]; 
Joint Crowd and Riot Control Training for Kosovo Police, 21.03.2016, http://bi-
tyl.pl/J7KeI [dostęp: 17.06.2020]; EULEX FPU concludes an exercise at Camp 
Vrelo, 12.11.2018, http://bityl.pl/da3sL [dostęp: 17.06.2020]; EULEX takes part in 
joint crowdandriotcontrol exercise with KP and KFOR, 23.08.2019, http://bityl.
pl/5QwOF [dostęp: 17.06.2020]. 

55 645 police officers trained in patrol management, 19.07.2011, http://bityl.pl/V5ObN 
[dostęp: 17.06.2020].

56 EULEX Facilitates Training on New Techniques for Vulnerable Victims, 12.12.2014, 
http://bityl.pl/XTiGI [dostęp: 17.06.2020]; EULEX and FBI Tackling Sexual Ab
use and Domestic Violence in Kosovo, 26.01.2018, http://bityl.pl/4d2Kq [dostęp: 
17.06.2020].

57 Media and Communication Training for Kosovo Police, 17.12.2015, http://bityl.pl/
gM9dt [dostęp: 17.06.2020].
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prowadzenia śledztw związanych z przemocą domową58, handlu nielegal-
nymi towarami59, informatyki śledczej60, przestępstw przeciwko środowi-
sku61. Od początku szkolenia kosowskich prokuratorów różnego szczebla 
były przeprowadzane przez pracowników EULEX. Obejmowały one dość 
szeroki zakres tematyczny. Dotyczyły m.in. przepisów z zakresu: konfiska-
ty62, zwalczania handlu ludźmi63, technik śledczych64, zbrodni wojennych65, 
zwalczania korupcji66. W ostatnich latach kadra EULEX przeprowadziła licz-
ne szkolenia dla funkcjonariuszy ochrony granic. Objęły one swoją tematy-
ką m.in.: zarządzanie ochroną granic67, wykrywanie sfałszowanych doku-
mentów podróży68, zasady przeprowadzania kontroli granicznej69, działania 
przeciwko handlowi narkotykami70. Należy zaznaczyć, że od 2015 roku wzro-
sła także ilość szkoleń adresowanych do pracowników służby więziennej71. 

58 Workshop on Investigation and Prosecution of Domestic Violence Cases, 29.05.2015, 
http://bityl.pl/qAjOV [dostęp: 17.06.2020].

59 International Police Cooperation – Fighting against the trafficking in illicit goods, 
28.10.2016, http://bityl.pl/DoHd7 [dostęp: 17.06.2020].

60 IT Forensics Training for Kosovo Police, 18.02.2016, http://bityl.pl/bWXKq [dostęp: 
17.06.2020].

61 EULEX cohosted workshop on Countering Environmental Crime, 29.11.2019, http://
bityl.pl/jSXVa [dostęp: 17.06.2020].

62 Prosecutors to apply confiscation laws more proactively, 9.09.2011, http://bityl.
pl/3Snpv [dostęp: 18.06.2020]; Confiscation of criminal assets – an effective way 
forward?, 29.06.2011, http://bityl.pl/bgqpr [dostęp: 17.06.2020].

63 The fight against human trafficking, 27.06.2013, http://bityl.pl/4NAe7 [dostęp: 
18.06.2020].

64 Workshop on Investigations Techniques and Legal Issues, 15.12.2015, http://bityl.
pl/4TFo4 [dostęp: 18.06.2020].

65 EULEX Workshop on War Crimes, 22.05.2015, http://bityl.pl/PhiGZ [dostęp: 18.06.2020].
66 EULEX Workshop for strengthening criminal investigation capacities against cor

ruption, 13.04.2018, http://bityl.pl/JvdL7 [dostęp: 18.06.2020].
67 EULEX Facilitates a Workshop on the Future Development of National Centre for Bor

der Management (NCBM), 24.06.2015, http://bityl.pl/bWp4D [dostęp: 18.06.2020].
68 EULEX trains Kosovo Border Police Officers, 11.07.2016, http://bityl.pl/PaVA1 [do-

stęp: 18.06.2020].
69 EULEX Workshop for Kosovo Border Police, 2.06.2016, http://bityl.pl/Kju6T [do-

stęp: 18.06.2020].
70 A Specialist Drug Interdiction Training for Kosovo Customs and Border Police Of

ficers, 14.09.2018, http://bityl.pl/YWTse [dostęp: 18.06.2020].
71 EULEX Workshops on “Prisoner Assessment” for Kosovo Correctional Services, 

21.09.2015, http://bityl.pl/ZkAHI [dostęp: 17.06.2020]; Reintegrating inmates – a EU
LEX project supporting Kosovo Correctional Service, 22.05.2017, http://bityl.pl/N5lF1 
[dostęp: 18.06.2020]; EULEX Held a Three Day Negotiation Skills Seminar for Kosovo 
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Część z nich miała służyć rozwojowi kariery kobiet, które stanowią kadrę 
służby więziennej w Kosowie72.

Dokonując analizy działalności EULEX w zakresie mentoringu i szkole-
nia kadr, nasuwa się wniosek, że zdecydowaną większość kursów funkcjo-
nariusze prowadzą samodzielnie. Tylko w nielicznych przypadkach korzy-
stali oni ze wsparcia KFOR, FBI73 czy włoskiego Korpusu Karabinierów74. 
Co więcej, pracownicy EULEX w latach 2009–2018 sporadycznie odbywali 
wraz z kadrami bezpieczeństwa narodowego Kosowa wizyty studyjne w pań-
stwach UE w celach szkoleniowych. Ich liczba uległa zwiększeniu dopiero 
w 2019 roku75. Tym samym wiedzę i umiejętności kosowscy przedstawicie-
le sił bezpieczeństwa w głównej mierze zdobyli od pracowników EULEX na 
terenie Kosowa. Z dostępnych danych wynika, iż w analizowanym okresie 
funkcjonariusze EULEX przeprowadzili niewiele szkoleń adresowanych do 
kadry bezpieczeństwa narodowego poza granicami Kosowa. Ostatnie z nich 
miało miejsce w listopadzie 2019 roku w Gruzji76.

Należy wspomnieć, że siedziba EULEX w Prisztinie jest często odwie-
dzana przez przedstawicieli Unii Europejskiej i delegacje z państw człon-
kowskich77. Ponadto od kilku lat urzędnicy EULEX regularnie podejmują 

Correctional Service, 17.02.2017, http://bityl.pl/QkIQF [dostęp: 17.06.2020]; EULEX 
conducts medical training courses for Kosovo Correctional Service staff, 2.07.2019, 
http://bityl.pl/QFhZ0 [dostęp: 18.06.2020].

72 EULEX hosts workshop for female Corrections Officers, 30.05.2018, http://bityl.pl/
WRUvs [dostęp: 18.06.2020]; EULEX organized a workshop on empowering fema
le correctional officers, 11.03.2019, http://bityl.pl/LWJzB [dostęp: 17.06.2020].

73 EULEX and FBI Tackling Sexual…, op. cit.
74 EULEX cohosted workshop…, op. cit.
75 EULEX supports Kosovo Customs on study tour, 8.03.2011, http://bityl.pl/lf6zQ 

[dostęp: 17.06.2020]; EULEX organised a study visit for the Kosovo Police at the 
European AntiFraud Office in Brussels, 23.11.2018, http://bityl.pl/DEd5A [dostęp: 
17.06.2020]; EULEX and Kosovo Police on a study visit in Vienna, 5.04.2019, http://
bityl.pl/UiBr8 [dostęp: 17.06.2020]; EULEX facilitates study visit to Swedish Cor
rections, 15.05.2019, http://bityl.pl/NfgoO [dostęp: 17.06.2020]; EULEX organizes 
study visit to Finland and training course for a Kosovo Correctional Service team, 
4.11.2019, http://bityl.pl/LIStG [dostęp: 17.06.2020].

76 EULEX Medical Unit staff member delivers medical security course for security of
ficers in Tbilisi, Georgia, 6.11.2019, http://bityl.pl/3p2bJ [dostęp: 17.06.2020].

77 US representatives visit EULEX, 1.07.2015, http://bityl.pl/KPMEQ [dostęp: 
17.06.2020]; High level visit from Brussels to EULEX, 2.07.2015, http://bityl.pl/
Ttr5g [dostęp: 18.06.2020]; Croatian delegation met with EULEX Head of Mission, 
22.05.2019, http://bityl.pl/GbxR0 [dostęp: 17.06.2020].
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studentów z takich państw jak Stany Zjednoczone, Niderlandy, Austria78. 
Jednakże wizyty delegacji ograniczają się do krótkich zebrań z najwyższymi 
funkcjonariuszami EULEX, a spotkania ze studentami mają na celu przy-
bliżyć podstawowe zasady funkcjonowania misji. Tym samym w siedzibie 
EULEX nie odbywają się szkolenia dla kadr systemu bezpieczeństwa naro-
dowego z innych państw niż Kosowo79. 

Podsumowanie 

Analiza przedstawiona w rozdziale dowodzi, że terytorium pokonfliktowe 
jest naturalnym środowiskiem VUCA. Świat VUCA charakteryzuje się bo-
wiem nieustanną zmiennością. Z dnia na dzień staje się on coraz bardziej 
niestabilny i nieprzewidywalny. Świat VUCA cechuje również niepewność. 
Przejawia się ona niemożnością wykorzystania historycznych doświadczeń 
w celu przewidywania nadchodzących wydarzeń. Ponadto świat staje się 
coraz bardziej złożony, co widoczne jest w tym, że problemy (i ich konse-
kwencje) są wielowarstwowe i trudne do zrozumienia. Z tego powodu trud-
no je również rozwiązać. Świat VUCA jest również niejednoznaczny. Współ-
cześnie zachodzące zdarzenia nie są ani całkowicie jasne, ani precyzyjnie 
określone80. Tym samym osoby, które z przyczyn zawodowych przebywają 
w państwie pokonfliktowym, jak np. funkcjonariusze organizacji międzyna-
rodowych, są zmuszone stale w nim funkcjonować i właściwie uczą się w nim 
żyć, przyzwyczajając się w pewien sposób do panujących tam warunków. 

Obecnie funkcjonariusze międzynarodowi, realizujący mandat danej 
rządowej organizacji międzynarodowej na terenie Kosowa, w dalszym cią-
gu pracują w rzeczywistości, która jest charakterystyczna dla świata VUCA. 
Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż Kosowo nie jest tym samym te-
rytorium, jakim było w 1999 roku. Warunki, w których funkcjonują obecni 
pracownicy rządowych organizacji międzynarodowych, są zdecydowanie 

78 Students from the University of North Carolina visit EULEX in Northern Mitrovica 
and Pristina, 6.07.2015, http://bityl.pl/R2eMo [dostęp: 18.06.2020]; Students from 
Netherlands visit EULEX, 15.06.2016, http://bityl.pl/zGbH3 [dostęp: 18.06.2020]; 
EULEX hosts visit from human rights master students, 16.01.2020, http://bityl.pl/3I-
Ryd [dostęp: 18.06.2020].

79 EULEX Kosovo, http://bityl.pl/srV76 [dostęp: 18.06.2020].
80 Indigo Anchor, On the Origins of VUCA and How it Affects Decision Making, 31.10.2019, 

http://bityl.pl/WzxQa [dostęp: 18.06.2020].
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inne od tych, jakie panowały w 1999 roku. Tym samym współcześnie Ko-
sowo trudno zaliczyć do państw pokonfliktowych. Nie zmienia to faktu, iż 
funkcjonariusze międzynarodowi odgrywają istotną rolę w mentoringu i pro-
cesie rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa 
narodowego Kosowa. Świadczy o tym przede wszystkim liczba przeprowa-
dzonych do tej pory szkoleń oraz ich zakres tematyczny. 

Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze międzynarodowi o najdłuższym 
stażu pracy na terytorium pokonfliktowym, którym kiedyś było Kosowo, 
lub też emerytowani już pracownicy organizacji międzynarodowych, pro-
wadzący wcześniej szkolenia kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa 
narodowego Kosowa, mogliby w przyszłości szkolić tego typu kadry w in-
nych państwach. Świadczy o tym nie tylko zdobyte doświadczenie w świecie 
VUCA, ale również rozpiętość tematyczna wspomnianych kursów. Ponad-
to funkcjonariusze ci mogliby się podzielić z kadrami organizacji systemu 
bezpieczeństwa narodowego wiedzą pozyskaną od przedstawicieli tych 
kadr z Kosowa. Ci ostatni musieli wypracowywać rozwiązania problemów 
dotyczących funkcjonowania kadry bezpieczeństwa narodowego w sytu-
acji pokonfliktowej. Niektóre z nich zostały rozstrzygnięte. Jednakże nad 
zażegnaniem innych nadal trwają prace, o czym świadczy ilość szkoleń or-
ganizowanych w dalszym ciągu przez funkcjonariuszy EULEX w Kosowie. 
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Streszczenie: Państwa pokonfliktowe to terytoria będące naturalnym śro-
dowiskiem VUCA. Zamieszkująca je ludność żyje w warunkach zmienno-
ści, niepewności, złożoności oraz niejednoznaczności. W nich również pra-
cują funkcjonariusze międzynarodowi, będący najczęściej pracownikami 
rządowych organizacji międzynarodowych. Jednym z przykładów państwa, 
w którym od lat działają funkcjonariusze zatrudnieni w licznych rządo-
wych organizacjach międzynarodowych, jest Republika Kosowa. Państwo 
to ogłosiło niepodległość wobec Serbii 17 lutego 2008 roku. Pomimo iż od 
tego czasu Kosowo zostało uznane przez 116 państw świata, to jednak na-
dal posiada ono status państwa częściowo uznanego na arenie międzyna-
rodowej i boryka się z wieloma problemami natury politycznej, gospodar-
czej i społecznej. 

Z wyżej wymienionymi problemami mają na co dzień kontakt także pra-
cownicy organizacji międzynarodowych, które stacjonują w Kosowie od 
zakończenia działań wojennych, tj. od 1999 roku. Od tego czasu wsparcie 
na rzecz Kosowa jest świadczone m.in. przez: Misję Tymczasowej Admini-
stracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK), Kosovo 
Force (KFOR), Misję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
w Kosowie, Misję Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie 
(EULEX Kosovo). 

Celem artykułu jest dokonanie analizy działalności funkcjonariuszy wy-
branych organizacji międzynarodowych w zakresie procesu rozwoju zawo-
dowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w Ko-
sowie. Analiza ta ukaże wpływ organizacji międzynarodowych na mentoring 
i samodoskonalenie kadr w aspekcie przetrwania w świecie VUCA. Pozwoli 
także ocenić zasadność rozszerzenia szkoleń prowadzonych przez funkcjo-
nariuszy międzynarodowych w państwach pokonfliktowych o uczestników 
stanowiących kadrę w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowe-
go z innych krajów.

Słowa kluczowe: organizacje międzynarodowe, Kosowo, państwa pokonfliktowe, świat 
VUCA, rozwój zawodowy kadr
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The Impact of Selected International Governmental Organizations  
in Post-Conflict States on the Process of Professional Development 
of Staff in the Organizations of National Security System  
in the Aspect of Survival in VUCA World

Summary: The post-conflict states are the territories, which are a natural en-
vironment of the VUCA World. People, who live in these territories live un-
der certain conditions such as: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. 
Under these conditions also international servants work. They are usually the 
workers of international governmental organizations (GO). 

One of the particular states, where the international servants have been 
working for many years, is the Republic of Kosovo. This state pronounced 
its independence from Serbia on 17 February 2008. Although, since that 
time Kosovo has been internationally recognized by 116 countries, it still has 
a status of contested state. This country also struggles with many political, 
economic and social issues. 

Likewise workers of GO, that have been present in Kosovo since the end 
of the war in 1999, have contact with these problems. Since 1999, they have 
been working for the GO, that have been supporting Kosovo, such as: the 
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), Kosovo 
Force (KFOR), the Mission of the Organization of Security and Cooperation 
in Europe in Kosovo, European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX 
Kosovo).

The aim of this paper is to analyze the activities of international servants 
of selected GO within the framework of the process of professional devel-
opment of staff of the organizations of national security system in Kosovo. 
This analysis enables to show the impact of the international organizations 
on mentoring and self-improvement of the staff in the aspect of survival in 
VUCA World. In addition, the analysis facilitates to appraise a validity of ex-
panding the trainings conducted by the international servants in post-conflict 
states, addressed to the staff of organizations of national security system, that 
do not live in post-conflict states.

Keywords: international organizations, Kosovo, post-conflict states, VUCA World, pro-
fessional development of staff
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Refleksje nad bezpieczeństwem 
transgranicznym jako polityką publiczną

Wstęp

W systemie bezpieczeństwa narodowego państwa mamy do czynienia z róż-
nymi jego typologiami i charakterystykami. Z jednej strony funkcjonuje sys-
tem kierowania i podsystemy wykonawcze, z drugiej wyróżnia się systemy: 
bezpieczeństwa społecznego, kulturowego, informacyjnego oraz oczywiście 
militarnego. Wreszcie, ustawodawca powołał specjalistyczne systemy bez-
pieczeństwa, tj. Państwowe Ratownictwo Medyczne, Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy oraz czteroszczeblowy, powiązany ze strukturą terytorialną 
państwa – system zarządzania kryzysowego. Wymienione typy nie wyczerpu-
ją całego, bardzo skomplikowanego systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

Powstaje zatem pytanie o usytuowanie wymienionych niemilitarnych 
aspektów bezpieczeństwa w wymiarze przygranicznym i transgranicznym 
w obrębie bezpieczeństwa narodowego RP. Jednocześnie pozostaje ono sto-
sunkowo nowym zagadnieniem, pomimo istnienia licznych opracowań po-
święconych ponadgranicznemu wymiarowi bezpieczeństwa na obszarze Unii 
Europejskiej. Dotyczą one jednak w przeważającej większości współpracy 
Policji, Straży Granicznej oraz innych formacji – służb, inspekcji i straży – 
na rzecz budowania bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym walki z najwięk-
szymi zagrożeniami, godzącymi w funkcjonowanie kluczowych instytucji 
w danym państwie członkowskim1. Należy jednak zaznaczyć, że coraz więcej 

1 P. Czerechowski, Wybrane zagadnienia współpracy na terenach przygranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, t. II, 
red. B. Kaczmarczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017; L. Elak, Bezpieczeństwo 
wschodniej granicy, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019; A. Gruszczak, 
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pojawia się prac, artykułów i monografii, które podejmują się zgłębienia za-
gadnienia bezpieczeństwa społecznego i w ogóle współpracy na rzecz bu-
dowania bezpieczeństwa między społecznościami lokalnymi w przestrzeni 
pograniczy2. Ponadto powstaje wiele kompleksowych ujęć tematyki bezpie-
czeństwa ekologicznego, kulturowego i informacyjnego oraz zagrożeń, któ-
re dotyczą w pewnym zakresie obszarów przygranicznych3. 

W niniejszym tekście szczególną uwagę poświęcono usytuowaniu bez-
pieczeństwa transgranicznego, z wszystkimi jego aspektami, w tym w szcze-
gólności społecznym, ekologicznym i kulturowym wymiarem analizy oraz 
refleksją nad bezpieczeństwem jako jednym z typów tzw. polityk publicz-
nych. W ocenie Autorki mogą za tym przemawiać pewne cechy bezpieczeń-
stwa: jego przedmiotem są działania władz publicznych, zarówno szczebla 
centralnego, jak i regionalnego czy lokalnego, realizowane jest za pośrednic-
twem zróżnicowanych instrumentów prawnych, instytucjonalnych i finan-
sowych oraz dotyczy spraw ogółu społeczeństwa. W wymiarze transgranicz-
nym zostanie przeanalizowany w szczególności sposób określania polityki 
publicznej, bezpieczeństwa transgranicznego oraz polityki bezpieczeństwa.

Polityka publiczna – uwagi teoretyczne

Ukierunkowanie na realizację danego celu, bądź zestawu celów, przyjmo-
wanie określonego planu działania, zajmowanie się pewnym wycinkiem 

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty po
lityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; M. Il-
nicki, Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowoprawne, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011; A. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a gra
nice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Ars boni et aequi Przedsiębior-
stwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski, Poznań 2011; J. Szymańska, Rola wyspe
cjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013. 

2 A. Pokrzywska-Szklarska, Od granicy do transgranicza. Rozważania teoretyczne na 
marginesie problematyki euroregionów, [w:] Unia Europejska w procesie zmian na po
czątku XXI wieku, red. Z. W. Puślecki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 117–118.

3 D. Jurczak, Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej pogranicza polskorosyjskiego, [w:] 
Profilaktyka bezpieczeństwa, red. M. Nepelski, J. Struniawski, Dział Wydawnictw i Po-
ligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, s. 255–275; W. Smolski, Bezpieczeństwo 
mieszkańców województwa podlaskiego w strefie przygranicznej – wyniki badań włas
nych, [w:] Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, t. 2, red. M. R. Gogo-
lin, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 145–155.
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rzeczywistości społecznej, gospodarczej czy przestrzennej to w najogólniej-
szym skrócie treść pojęcia polityki4. Do tych ujęć nawiązuje również defini-
cja polityki publicznej zaproponowana przez Stanisława Mazura i Jarosława 
Górniaka, którzy podkreślają, że należy przez nią rozumieć: „specyficzny 
rodzaj polityki, którą prowadzą organy władzy publicznej za pomocą zróż-
nicowanych form prawno-organizacyjnych. Są one wyprowadzane z do-
kumentów o charakterze strategicznym, określającym kształt aktywności 
państwa i jego agend w przedmiotowo lub podmiotowo wyodrębnionych seg-
mentach rzeczywistości społecznej”5. W tej definicji istotne jest wskazanie 
na podmioty, które kształtują ową politykę oraz jej przedmiot, czyli okreś-
lony wycinek, sektor funkcjonowania społeczeństwa, poszczególnych grup. 
W publikacji, z której pochodzi wspomniana definicja, wyróżniono i sze-
rzej przedstawiono następujące typy polityk publicznych, tj. politykę inno-
wacyjną, zatrudnienia, zdrowotną oraz ochrony środowiska (dokładnie go-
spodarowania odpadami)6. Owa klasyfikacja pokazuje, że właśnie te działy 
są kluczowe dla kondycji państwa i społeczeństwa. Wymagają również bar-
dzo skomplikowanych czynności, podejmowanych przez władze pub liczne 
wszystkich szczebli, oraz podejścia systemowego. W realizacji działań w ra-
mach poszczególnych polityk publicznych uwidacznia się również wpływ or-
ganizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Unii Europejskiej, Rady Europy czy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpra-
cy w Europie, a także inne uwarunkowania, w szczególności o charakterze 
historycznym, społecznym, kulturowym czy gospodarczym. 

Bezpieczeństwo transgraniczne – wymiary analizy

Konkretyzując, czym jest bezpieczeństwo transgraniczne, należy wpierw 
wyjść od ogólnej definicji bezpieczeństwa. Można przez nie rozumieć okreś-
lony stan, proces, sytuację, system, zjawisko społeczno-gospodarcze czy 
wreszcie dziedzinę, dyscyplinę naukową (od 2011 roku mamy samodzielną 
dyscyplinę, tj. nauki o bezpieczeństwie) odnoszącą się zarówno do pewnego 

4 A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, przeł. 
P. Kornobis, K. Wolański, PWN, Warszawa 2008, s. 22–25.

5 S. Mazur, J. Górniak, Analiza i projektowanie polityk publicznych, [w:] Wprowa
dzenie do nauk o polityce publicznej, red. M. Zawicki, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2013, s. 49.

6 Ibidem.
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stanu, jak i procesu, w którym odpowiednie podmioty dążą do braku zagro-
żeń. Poza tym wzrastająca liczba publikacji pokazuje wielopłaszczyznowy 
charakter badania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
państwom, narodom, społeczeństwu czy społecznościom lokalnym. Z jednej 
strony niemilitarna istota bezpieczeństwa, zaś z drugiej wielopodmiotowe 
ujmowanie zagrożeń powodują potrzebę szerszego spojrzenia na omawia-
ny problem, również z perspektywy tzw. polityk publicznych. 

Zatem, podsumowując powyższe rozważania, pojawiają się trzy główne 
aspekty badania bezpieczeństwa w wymiarze przygranicznym, pogranicz-
nym bądź transgranicznym (zob. tab. 1). Pierwszym jest wymiar terytorialny, 
który determinuje charakter zagrożeń oraz podmiotów zajmujących się wal-
ką z wyzwaniami w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, przy czym należy 
zaznaczyć, że owa bliskość powoduje potrzebę określenia innych, równie 
istotnych pojęć pokrewnych, tj. strefa przygraniczna, strefa graniczna, pas 
drogi granicznej, pogranicze, transgranicze itd.7 

Tabela 1. Trzy wymiary badania bezpieczeństwa w wymiarze transgranicznym

Lp. Typ wymiaru Znaczenie

1. Wymiar  
terytorialny

Opis przyrodniczo-geograficzny obszaru przygranicznego bądź transgranicz-
nego dostarcza cennych informacji, w tym określa typ i charakter zagrożeń.

2. Wymiar  
dziedzinowy

Określa najważniejsze sfery, kierunki, obszary bezpieczeństwa transgra-
nicznego.

3. Wymiar  
podmiotowy

Wymienia podmioty odpowiadające bezpośrednio lub pośrednio za realizację 
bezpieczeństwa transgranicznego.

Źródło: Opracowanie własne.

7 Granica zwykle funkcjonuje w wielu różnych ujęciach, najogólniej powiązana jest 
z następującymi wyrazami bliskoznacznymi: kres, brzeg, limit, obrzeże, rubieże, 
kraniec, linia podziału. W tym ostatnim synonimie chodzi o to, że granice pań-
stwowe są barierami, stanowią rozgraniczenie dwóch obszarów lądowych, mor-
skich, tym samym pojawia się pierwszy, najbardziej tradycyjny typ granicy – na-
turalny (przyrodniczy, fizyczno-geograficzny). Następnie można wymienić inne 
klasyfikacje granic jako barier: formalno-prawne i organizacyjne, techniczne (in-
frastrukturalne), dostępności, polityczne, militarne, psychospołeczne, społeczne, 
ekonomiczne, instytucjonalne, usieciowienia, socjokulturowe, dziedzictwa przyrod-
niczego. Wymienione rodzaje granic mogą być pomocne przy wyznaczaniu typo-
logii zagrożeń przygranicznych, ponadgranicznych czy transgranicznych. A. J. Żuk, 
Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja 
regionu transgranicznego, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 46–49.
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Kolejnym wymiarem pogłębionej analizy bezpieczeństwa transgraniczne-
go powinien być aspekt dziedzinowy i tu pojawiają się następujące pytania: 
czy należy uwzględniać kwestie stricte dotyczące bezpieczeństwa, np. walka 
z przestępczością i innymi zagrożeniami związanymi z przekraczaniem gra-
nic, system ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, czy posze-
rzyć te dziedziny o inne aspekty, tj. sprawy związane z ochroną środowiska, 
ekologią, kwestie społeczne – rynek pracy, zatrudnienie, współpraca i walka 
z rozmaitymi patologiami i ryzykami socjalnymi oraz ochrona dziedzictwa 
i bezpieczeństwo kulturowe. Przykładowo, Jarosław Serdakowski w swojej 
definicji bezpieczeństwa akcentuje tradycyjny punkt widzenia, podając, że 
jest to: „stan (proces), który jest efektem całości przedsięwzięć, zmierzają-
cych do zapewnienia bezpieczeństwa w przekraczaniu granic państw, przez 
osoby, wszelkie towary i pojazdy (w tym jednostki latające, pływające i lą-
dowe), pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami państwowymi. Poziom 
bezpieczeństwa transgranicznego zależy od skuteczności realizacji zadań 
służb granicznych”8. Dalej cytowany autor wymienia główne dziedziny tak 
okreś lonego bezpieczeństwa transgranicznego, do których należą: walka 
z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, regulacja legalnych i nie-
legalnych ruchów migracyjnych, zapobieganie przemytowi niebezpiecznych 
substancji, zagrożonych gatunków oraz przedmiotów takich jak: broń, ma-
teriały wybuchowe, amunicja, narkotyki czy dzieła sztuki9. Jednocześnie 
Serdakowski umiejscawia bezpieczeństwo transgraniczne obok miejscowe-
go, lokalnego, subregionalnego i regionalnego10. Tym samym analizowany 

8 J. Serdakowski, Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego RP, „Roz-
prawy Społeczne” 2015, nr 2 (IX), s. 29.

9 Wymieniony zakres działalności Straży Granicznej określa jednocześnie główne 
zagrożenia w przestrzeni transgranicznej, ich katalog poszerza Adam Bujak, wy-
mieniając: przestępczość transgraniczną (zwłaszcza nielegalną migrację), zagro-
żenia komunikacyjne i transportowe, nielegalny przemyt towarów i pojazdów, ob-
rót materiałami niebezpiecznymi, zagrożenia, które mogą towarzyszyć procesowi 
zmiany społecznej: konkurencja oraz ograniczone zasoby gospodarcze i politycz-
ne, zagrożenia dla własnych norm i wartości płynących od obcych grup, istnienie 
stereotypów, negatywne postrzeganie kontaktów z członkami obcych grup, ryzy-
ko pandemii, zmiany klimatyczne i reperkusje wynikające z bliskości państwa upa-
dłego czy borykającego się z wieloma wewnętrznymi kryzysami. A. Bujak, Zagro
żenia i szanse transgraniczności, [w:] Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy 
tarnsgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. So-
kołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 60.

10 Omawiane typy bezpieczeństwa posiadają ugruntowanie teoretyczne, zob. szerzej: 
W. Fehler, Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo 
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wymiar bezpieczeństwa ma przestrzenny charakter i związany jest z pozio-
mem zagrożeń w strefach nadgranicznych, czyli w obszarach gmin przyle-
głych do granicy państwowej, a na odcinku morskim do brzegu morskiego, 
jako że znajduje się ona bezpośrednio przy terytorium państwa sąsiednie-
go. Wskazana definicja nie wyklucza zatem pojmowania bezpieczeństwa 
z punktu widzenia problemów społecznych, ekologicznych czy kulturowych. 

Trzecim wymiarem analizy bezpieczeństwa transgranicznego są pod-
mioty, które realizują działania związane z wymienionymi aspektami, czyli 
w szczególności są to służby graniczne – Straż Graniczna, Policja, Państwowa 
Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne organizacje pozarządo-
we: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) i grupy regionalne 
czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz wspólnoty samorządo-
we. Generalnie, przytoczone wyróżnienie nie jest zamkniętym katalogiem, 
trudno jest bowiem jednoznacznie wskazać na podmioty, instytucje właści-
we w systemie bezpieczeństwa transgranicznego. Z pewnością należy się za-
stanowić, czy do wskazanego katalogu nie należałoby jeszcze dołączyć straży, 
które funkcjonują na rzecz ochrony przyrody11, lub straży miejskich (gmin-
nych). Wiele inicjatyw z zakresu niemilitarnych dziedzin bezpieczeństwa 
w przestrzeni pograniczy adresowanych jest również do lokalnych podmio-
tów odpowiadających za kwestie społeczne, ekologiczne, edukacyjne i kul-
turowe, którymi są rzecz jasna jednostki samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo transgraniczne a polityka bezpieczeństwa

Przechodząc do określania bezpieczeństwa transgranicznego jako typu po-
lityki publicznej, nie sposób pominąć pojmowania polityki bezpieczeństwa 
jako takiej. Z pewnością jest to wycinek działalności państwa odnoszący się 

w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, s.n., Warszawa 2009; O. Wasiuta, Bezpieczeń
stwo regionalne, [w:] Vedemecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Ko-
peć, Libron, Kraków 2018, s. 140–143.

11 Chodzi o Państwową Straż Rybacką, Straż Leśną i Państwową Straż Łowiecką oraz 
Straż Parków Narodowych. Zob. szerzej: R. Stec, Straże w służbie ochrony przyro
dy: Straż Leśna, Łowiecka, Rybacka i Parków Narodowych. Pozycja ustrojowa oraz 
miejsce w systemie organizacyjnoprawnym bezpieczeństwa i porządku publicz
nego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014; Idem, Straże przyrodnicze 
w Polsce i ich pozycja w systemie prawnym bezpieczeństwa i porządku publiczne
go. Wybrane aspekty administracyjnoprawne, Powszechne Wydawnictwo Prawni-
cze, Warszawa 2015.
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do zadań związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału obronnego, 
zapobieganiem zagrożeniom powstałym w systemie bezpieczeństwa naro-
dowego i wewnętrznego oraz w innych sektorach. W ramach polityki bez-
pieczeństwa trzeba mówić o aktywności wytyczanej przez określony ośro-
dek władzy państwowej i czynnościach powołanych do tego ściśle organów 
i instytucji, w tym także organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Poza 
tym zakres działalności państwa, w tym systemu organów administracji pu-
blicznej, definiowany jest przez ogół aktów prawnych, zaś cele i wizja poli-
tyki państwa w zakresie bezpieczeństwa zawarte są w innych dokumentach, 
strategiach, planach oraz w ramach rozwiązań organizacyjnych, czyli funk-
cjonują w strukturach, specjalistycznych systemach12. 

Tym samym polityka bezpieczeństwa będzie dotyczyć rozwiązań praw-
nych, organizacyjnych i finansowych zapewniających stabilny, wolny od 
zagrożeń stan lub proces prognozowania i zapobiegania ich występowaniu, 
ukierunkowanych na relacje dobrosąsiedzkie, zewnętrzne (bezpieczeństwo 
międzynarodowe), w tym budowanie sojuszy, oraz rozwiązania wewnętrzne 
(bezpieczeństwo prawne, ustrojowe, publiczne, powszechne), obejmujące 
także inne systemy (np. ratownictwa i zarządzania kryzysowego, zabezpie-
czenia społecznego, bezpieczeństwa ekologicznego, kulturowego i informa-
cyjnego). Niewątpliwie w zaprezentowanej definicji polityki bezpieczeństwa 
powinno się dookreślić wymiar podmiotowy, przedmiotowy oraz przestrzen-
ny, chociaż w tym ostatnim zakresie warto podkreślić, że transgraniczność 
bliskoznacznie powiązana jest ze strefą przygraniczną bądź pograniczem, 
a zatem badane bezpieczeństwo transgraniczne posiada lokalne konotacje. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przydatna może być definicja poli-
tyki bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym. Według Andrzeja Potoczka jest ona 
silnie zregionalizowana i określona przepisami prawnymi, zdeterminowa-
na uwarunkowaniami przestrzennymi, społecznymi i gospodarczymi oraz 
potrzebami wspólnot lokalnych, w szczególności jest 

zbiorem spójnych, precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem prze-
pisów, reguł i procedur, według których władza publiczna buduje, zarzą-
dza oraz udostępnia zasoby społeczne, materiałowe oraz systemy infor-
macyjne na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa, jest to również zbiór 
procesów, których realizację podejmuje administracja w ramach swej misji 

12 W. Pokruszyński, Polityka a strategia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2011, s. 9.
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zaspokajania potrzeb publicznych. W sferze aktywności samorządu tery-
torialnego polityka bezpieczeństwa realizowana jest na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Zarówno koncepcje, jak i działania w tym zakresie są bar-
dzo zróżnicowane, co warunkowane jest specyfiką każdej jednostki teryto-
rialnej, a także charakterem zidentyfikowanych problemów i dziedzin ży-
cia społeczno-gospodarczego, specyfiką przestrzeni publicznej, co wymaga 
określonego rodzaju wsparcia13.

W odniesieniu do polityki bezpieczeństwa transgranicznego warto wy-
mienić kilka punktów stycznych z przedstawioną powyżej polityką bezpie-
czeństwa lokalnego. W obydwu przypadkach uwarunkowania przestrzenne, 
społeczne i gospodarcze odgrywają istotną rolę, w szczególności są przy-
datne w określaniu zagrożeń i wymiarów bezpieczeństwa transgraniczne-
go, po wtóre w obu typach polityk mamy do czynienia ze zregionalizowa-
niem14, wreszcie przechodząc do sfery regulacyjnej, trzeba jasno podkreślić, 
że zakres kompetencji wyspecjalizowanych służb, inspekcji i straży na cze-
le ze Strażą Graniczną w odniesieniu do obszarów przygranicznych czy trans-
granicznych jest ściśle zdefiniowany w aktach prawnych. Poza tym władze 
państwowe, począwszy od 1989 roku, realizowały działania dobrosąsiedz-
kie, które zostały także niejako wymuszone nowymi realiami politycznymi 
i gospodarczo-społecznymi, dlatego podjęto wysiłki w zakresie zainicjowa-
nia współpracy transgranicznej, działają komisje międzyrządowe do spraw 
współpracy regionalnej i transgranicznej oraz do spraw wód granicznych. 
Równolegle podejmowane są oddolne inicjatywy jednostek samorządu te-
rytorialnego na rzecz budowania bezpieczeństwa obszarów przygranicz-
nych. To bardzo pobieżne, fragmentaryczne spojrzenie na politykę bezpie-
czeństwa transgranicznego wymagałoby doprecyzowania, czyli wskazania 
na konkretne akty prawne, oraz scharakteryzowania rozwiązań instytu-
cjonalnych, uwarunkowań przestrzennych czy posiadanych zasobów i za-
kładanych efektów (zob. tab. 2).

13 A. Potoczek, Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną, Ja-
giellońskie Towarzystwo Naukowe, Toruń 2018, s. 229.

14 Regionalizacja oznacza zarówno czynność, jak i efekt czynności, polegającej na wy-
tyczeniu mniejszych jednostek terytorialnych, którymi są w tym przypadku regiony. 
Omawiane pojęcie związane jest również z silnie zbiurokratyzowanymi, zhierar-
chizowanymi podmiotami, które działają w obrębie danego terytorium, np. Poli-
cją, Kościołem katolickim, sądami czy prokuraturą. 
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Tabela 2. Aspekty bezpieczeństwa transgranicznego

Lp. Typ aspektu Rodzaje Źródło

1. granice –  
ich charakter  
jako barier

naturalne (przyrodnicze bądź fizyczno-
-geograficzne), formalno-prawne i orga-
nizacyjne,
techniczne (infrastrukturalne),
dostępności,
polityczne,
militarne,
psychospołeczne,
społeczne,
ekonomiczne,
instytucjonalne,
usieciowienia,
socjokulturowe,
dziedzictwa przyrodniczego

studia literaturowe,
analiza porównawcza,
studium przypadku

2. uwarunkowania – 
przesłanki badania 
bezpieczeństwa

przestrzenne (przyrodniczo-geograficzne, 
zagospodarowania przestrzennego),
infrastrukturalne,
socjokulturowe,
psychospołeczne
demograficzne,
społeczno-gospodarcze,
finansowe,
administracyjno-organizacyjne (instytu-
cjonalne, prawne),
polityczne

studia literaturowe,
akty normatywne,
krajowe i lokalne plany  
rozwoju, strategie itd.,
Bank Danych Lokalnych

3. zagrożenia –  
główne  
niebezpieczeństwa 
na obszarach  
przygranicznych

zewnętrzne,
wewnętrzne,
międzynarodowe,
naturalne,
antropogeniczne,
techniczne,
ekologiczne,
społeczne,
kulturowe

wybór najkorzystniejszej 
klasyfikacji na podstawie  
zastanej literatury przedmio-
tu z zakresu nauk o bezpie-
czeństwie, prac powiązanych 
z badaną tematyką,
analiza materiałów na stro-
nach Straży Granicznej,  
lokalnych jednostek Policji, 
jednostek samorządu  
terytorialnego itd.,
Bank Danych Lokalnych

4. dziedziny –  
wycinek działalno-
ści, sfery badania 
bezpieczeństwa  
na obszarach 
przygranicznych 
(transgranicznych)

bezpieczeństwo publiczne (ochrona prze-
ciwpowodziowa i przeciwpożarowa),
bezpieczeństwo ekologiczne (ochrona 
środowiska, w tym przyrody, fauny, flory, 
transgranicznych parków krajobrazowych, 
kompleksów leśnych, rzek granicznych),
bezpieczeństwo społeczne (kwestie spo-
łeczne po obydwu stronach granicy,  
walka z bezrobociem, zabezpieczenie 
społeczne, podejście do patologii  
społecznych, rozwój społeczeństwa  
obywatelskiego),
bezpieczeństwo kulturowe 

studia literaturowe,
Bank Danych Lokalnych
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Lp. Typ aspektu Rodzaje Źródło

5. akty prawne – 
związane z tema-
tyką bezpieczeń-
stwa na obszarach 
przygranicznych

prawo międzynarodowe (prawo UE, dyrek-
tywy, konwencje ONZ i organizacji –  
instytucji wyspecjalizowanych, konwen-
cje Rady Europy),
prawo wewnętrzne (Konstytucja RP, usta-
wy, rozporządzenia),
umowy bilateralne (mające w przeważa-
jącej większości charakter ustaw)

Dz.U.,
analiza zasobów  
netograficznych

6. podmioty – ich  
pozycja prawna, 
znaczenie, aspekty 
teoretyczne i prak-
tyczne

straże, służby, inspekcje (Straż Granicz-
na, Policja),
organizacje pozarządowe (GOPR, WOPR, 
OSP i inne stowarzyszenia na poziomie 
regionalnym i lokalnym),
jednostki samorządu terytorialnego  
(gminy, powiaty, województwa),
współpraca przygraniczna i transgranicz-
na wyżej wymienionych podmiotów  
(podstawy prawne, przykłady takiej  
aktywności i jej efekty),
rozwiązania instytucjonalne (czyli dzia-
łalność podmiotów na rzecz bezpieczeń-
stwa w określonych systemach, struktu-
rach, gremiach itd.)

studia literaturowe,
Dz.U.,
analiza zasobów  
netograficznych

7. finansowanie  
działań na rzecz 
bezpieczeństwa 
transgranicznego

posiadane zasoby, możliwości,
środki pieniężne, które przewidywane są 
w budżecie państwa, budżetach lokal-
nych oraz w ramach programów UE

analiza zasobów  
netograficznych,
Bank Danych Lokalnych

8. efekty – poten-
cjalne i zakładane 
skutki działalno-
ści wyspecjalizo-
wanych podmiotów 
na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa

wymierne dane statystyczne,
opracowane dokumenty, plany, strategie,
zrealizowanie badań wśród społeczno-
ści lokalnych

badania ankietowe,
Bank Danych Lokalnych

Źródło: Opracowanie własne.

Ogólnie w ramach polityki bezpieczeństwa transgranicznego uwidacz-
nia się bardzo mocno akcent przestrzenny, to on determinuje uwarunko-
wania realizowania decyzji, prowadzenia polityki, stanowienia prawa. Cechy 
obszaru przygranicznego określają charakter występowania danych zagro-
żeń, wpływają na postępowanie władz regionalnych i lokalnych, wreszcie 
powodują potrzebę prowadzenia współpracy przez służby, inspekcje i stra-
że do tego przewidziane.
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Polityka bezpieczeństwa transgranicznego  
jako typ polityki publicznej

Przedstawiając znaczenie polityki bezpieczeństwa transgranicznego jako 
specyficznej polityki publicznej, w kontekście wyżej zawartych spostrzeżeń, 
warto wskazać na zasadnicze jej cele, instrumenty, poprzez które są one re-
alizowane, oraz aktorów. Wśród priorytetów polityki bezpieczeństwa trans-
granicznego można wymienić: ochronę granicy państwowej, walkę z zagroże-
niami o charakterze przygranicznym, ponadgranicznym, transmitowanym15, 
którą realizują podmioty, a ich kompetencje wynikają z Konstytucji RP, mię-
dzynarodowych umów ratyfikowanych, ustaw, rozporządzeń. Następnie są 
to: oddziaływanie na szeroko pojmowany rozwój społeczno-gospodarczy, 
w tym na ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo ekologiczne, 
społeczne, a także dbałość o lokalne, ponadgraniczne dziedzictwo kultu-
rowe. To również: porządkowanie działań w zakresie ochrony granicy pań-
stwowej i zagrożeń, prowadzenie, koordynacja i realizowanie przedsięwzięć 
w ramach współpracy transgranicznej (może być sformalizowana bądź mieć 
wymiar stricte oddolny, dobrowolny) oraz działalność ponadgraniczna na 
forum międzyresortowym, międzyrządowym lub samorządowym, której 
celem jest realizowanie polityki bezpieczeństwa transgranicznego. 

W celu przeanalizowania zakresu podmiotowego polityki bezpieczeń-
stwa transgranicznego, w tabeli nr 2 wskazano na dosyć szeroki katalog 
podmiotów. Należy jednak pamiętać, że jest to bardzo ogólna propozycja 
instytucjonalnego oddziaływania na bezpieczeństwo transgraniczne. Na 
pierwszym miejscu bezapelacyjnie usytuowana jest Straż Graniczna. Do jej 
kompetencji, zgodnie z Ustawą z dnia 12 października z 1990 r. o Straży Gra-
nicznej16, należą: ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, 
przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym rozpoznawanie, zapobieganie 
i wykrywanie przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekracza-
nia granicy państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem, oraz 
dotyczących wiarygodności dokumentów uprawniających do przekracza-
nia granicy państwowej, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 
przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

15 Te działania mogą dotyczyć również, a może przede wszystkim, ochrony przeciw-
pożarowej i przeciwpowodziowej, biorąc pod uwagę hydrograficzny charakter gra-
nicy polskiej na odcinku zachodnim i częściowo wschodnim.

16 Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462, z późn. zm.
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państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 
wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami ak-
cyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, 
o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zaso-
bie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ewidencji ludności 
i dowodach osobistych17. 

Obok Straży Granicznej ważnymi podmiotami w zakresie realizowania 
celów polityki bezpieczeństwa transgranicznego są Policja oraz straże miej-
skie (gminne)18 i organy funkcjonujące w systemie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego i przeciwpowodziowego19. W tym ostatnim przypadku nale-
ży także wskazać organizacje pozarządowe, włączone w poczet Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które realizują zadania ratownicze na ob-
szarach górskich i terenach wodnych20. Odnosząc się do naturalnego cha-
rakteru granic RP, zwłaszcza na odcinku południowym, a także zachodnim 
i północnym, trzeba wyraźnie podkreślić ich rolę w przeciwdziałaniu za-
grożeniom o charakterze transgranicznym21. 

17 G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego Polsce. Ujęcie procesowe 
i funkcjonalnodecyzyjne. Analiza, modele i schematy, ramy programowe i prawne, 
przeglądowe zestawienie bibliograficzne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 324.

18 Policja jest podstawową umundurowaną, uzbrojoną formacją odpowiadającą za 
bezpieczeństwo ludzi oraz służącą do utrzymywania bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, funkcjonującą w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179. Straże miejskie (gminne) działają na 
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz.U. 1997 
nr 123 poz. 779.

19 Chodzi tu w szczególności o jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone w struk-
tury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na czele z Państwową Strażą Po-
żarną i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz inne podmioty działają-
ce w systemie polskiego ratownictwa. Formacje ochrony przeciwpożarowej i inne 
organizacje realizują działania w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i współ-
pracują z jednostkami innych państw ramach porozumień (umów, not) bilateral-
nych. Zob. szerzej: P. Gromek, W sieci ratownictwa, Szkoła Główna Służby Pożar-
niczej, Warszawa 2018, s. 120–121.

20 Chodzi oczywiście o Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie Ochot-
nie Pogotowie Ratunkowe. Zob. szerzej: J. Mazur, S. Sanetra-Półgrabi, Miejsce wo
lontariackich grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w za
rządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019. 

21 J. Mazur, T. Michalczyk, Rola GOPR w systemie grup dyspozycyjnych w procesie za
pobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych, „Atheneum. Polskie Studia 
Politologiczne” 2017, vol. 53, s. 109–113.
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Do grupy podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo w wymiarze 
ponadgranicznym należy również zaliczyć niektóre straże, o których wspo-
mniano już wcześniej. W ramach prowadzonej współpracy transgranicz-
nej konieczne jest zabezpieczenie spraw związanych z ochroną flory i fauny 
na terenie gmin i powiatów zlokalizowanych wzdłuż granic. Za te obsza-
ry, najogólniej rzecz ujmując, odpowiedzialne są: Straż Leśna, Straż Parku 
Narodowego oraz Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybac-
ka. W przypadku pierwszej z formacji do jej zadań należą w szczególności: 
sprawy administrowania lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwo-
wych, prowadzenie gospodarki leśnej i ochrona lasów, zwalczanie prze-
stępstw i wykroczeń w obszarze szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody 
oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia22. Konkretyzu-
jąc znaczenie Straży Parku Narodowego, należy docenić jej istotną ponad-
graniczną rolę związaną z funkcjonowaniem na obszarach podlegających 
szczególnej ochronie ze względu na wartość przyrodniczą i ekologiczną. 
Do zadań formacji należy: zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakre-
sie ochrony przyrody oraz realizowanie zadań edukacyjnych, związanych 
z obszarami chronionymi23. Państwowa Straż Łowiecka powołana zosta-
ła celem realizacji przepisów Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie24 i wykonuje zadania w zakresie: ochrony zwierzyny, zwalczania 
kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, kontroli legalności 
skupu i obrotu zwierzyną, kontroli przedsiębiorców wykonujących działal-
ność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami 
zwierzyny i ich częściami, kontroli dotyczącej prowadzenia ewidencji sku-
pu w każdym punkcie skupu25. 

Pobieżnie przedstawione podmioty nie wyczerpują katalogu instytu-
cji włączonych w system bezpieczeństwa transgranicznego. Jednak, obok 
wymiaru instytucjonalnego w zakresie ochrony pograniczy, w tym bez-
pieczeństwa publicznego, powszechnego oraz ekologicznego regionów 
przygranicznych, istotne jest ukazanie aspektu instrumentalnego polityki 

22 I. Kobus, Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Bezpieczeństwo. 
Teoria i Praktyka” 2014, nr 2, s. 51–61.

23 E. Radecka, Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i re
zerwatów przyrody, „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2018, 
nr 1–2, s. 63–80.

24 Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713.
25 M. Karpiuk, Status prawny Państwowej Straży Łowieckiej, „Studia Prawnicze i Ad-

ministracyjne” 2016, nr 17(3), s. 17–22.
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bezpieczeństwa transgranicznego. Pomocne przy ich typowaniu może być 
określenie ich funkcji, a są nimi: prognozowanie, programowanie, anali-
za i uzupełnianie zasobów oraz systematyzacja, przygotowanie, informo-
wanie, interweniowanie, weryfikacja i  jako ostatnia – ewaluacja. Na tej 
podstawie można wysnuć wniosek, że do ważnych przedsięwzięć ukie-
runkowanych na realizację bezpieczeństwa transgranicznego zalicza się: 
ustawodawstwo, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzenne-
go, strategii, programów prewencyjnych oraz rozwiązań lokalnych, wdro-
żenie procedur ochronnych, finansowanie działalności służb, inspekcji 
i straży, samorządów terytorialnych, uczestniczenie w programach euro-
pejskich oraz gromadzenie zasobów rzeczowych, materiałowych, organiza-
cyjnych26. Z powyższego wyliczenia wynikają trzy główne typy instrumen-
tów polityki bezpieczeństwa transgranicznego, którymi są: instrumenty 
prawno-instytucjonalne, organizacyjne, następnie rozwiązania finansowe 
oraz przedsięwzięcia prewencyjne, edukacyjne, ukierunkowane na przy-
szłość. Warto zauważyć, że nie wszystkie pogranicza charakteryzują się 
podobnymi cechami, najczęściej mamy do czynienia z zagrożeniami na-
turalnymi, społecznymi i gospodarczymi, stąd nie wszystkie instrumenty 
będą miały zastosowanie.

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale za cel obrano przedstawienie bezpieczeństwa trans-
granicznego jako szczególnego typu polityki publicznej. Na wstępie ukaza-
no, czym jest polityka, następnie – jakie wyróżniamy jej rodzaje oraz czym 
jest nadrzędne analizowane pojęcie, czyli bezpieczeństwo transgraniczne. 
Pośród wielu jego definicji, charakterystyk i typów trudno jest znaleźć jeden 
w miarę kompletny opis. Stąd postanowiono wskazać na główne aspekty de-
finicyjne, którymi uczyniono: przestrzeń, dziedziny oraz podmioty. Nakreś-
lono ogólne cechy owych elementów. W ramach pierwszej z wyróżnionych 
perspektyw widać, że natura, cechy geograficzne, przyrodnicze determinują 

26 B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Collaborative Performance in Public Safe
ty Management Process, [w:] Transdisciplinary and Communicative Action, Pro
ceedings of the 5th International Conference Lumen 2014, Targoviste, Romania, 
21–22 November 2014, eds. A. Frunza, T. Ciulei, A. Sandu, Medimond SRL, Bolo-
gna 2015, s. 405, cyt. za: A. Kożuch et al., Obszary zarządzania publicznego, In-
stytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 125–126.
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kolejne dwa aspekty. I tak, pośród dziedzin ważne miejsce zajmują kwestie 
ekologiczne, społeczne i kulturowe. W zakresie podmiotowego aspektu opi-
su bezpieczeństwa transgranicznego scharakteryzowano wybrane straże 
odpowiadające za realizowanie tego typu bezpieczeństwa, w szczególności 
Straż Graniczną, której zasadniczą kompetencją jest ochrona granicy pań-
stwa oraz walka z zagrożeniami ponadgranicznymi, zwłaszcza tymi o an-
tropogenicznym charakterze27.

W artykule wskazano także na główne argumenty przemawiające za 
traktowaniem bezpieczeństwa transgranicznego jako jednej z tzw. polityk 
publicznych. Stąd przytoczono określenie polityki publicznej, w którym za-
akcentowano, że jest to pewien specyficzny typ działalności organów wła-
dzy publicznej, w tym ich zdecentralizowanych form, którymi są jednostki 
samorządu terytorialnego. Polityka publiczna realizowana jest w oparciu 
o akty prawne oraz rozwiązania strategiczne, organizacyjne i instytucjo-
nalne, stanowi pewien zdefiniowany wycinek rzeczywistości społeczno-

-gospodarczej. 
Z pewnością analizowane bezpieczeństwo transgraniczne określone jest 

przestrzennie, jego przedmiotem są działania władz publicznych, zarów-
no szczebla centralnego, jak i regionalnego czy lokalnego, realizowane jest 
za pośrednictwem zróżnicowanych instrumentów prawnych, instytucjo-
nalnych i finansowych oraz dotyczy spraw ogółu społeczeństwa, zaś w tym 
konkretnym przypadku chodzi o kształtowanie pewności, oddziaływanie na 
sytuację społeczną, przestrzenną i gospodarczą, walkę z zagrożeniami po-
jawiającymi się wzdłuż polskich granic oraz tworzenie długofalowych roz-
wiązań prawnych, organizacyjnych i instytucjonalnych służących społecz-
nościom polskich pograniczy.

27 Poza Strażą Graniczną do katalogu istotnych dla kształtowania bezpieczeństwa 
transgranicznego służb zaliczono: Straż Leśną, Straż Parku Narodowego oraz Pań-
stwową Straż Łowiecką i Państwową Straż Rybacką. Poczyniona sugestia nie wy-
czerpuje jednak całego katalogu podmiotów, które realizują zadania na obszarach 
przygranicznych (transgranicznych).
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Streszczenie: Obecnie sytuacja społeczności lokalnych na obszarach przy-
granicznych i ponadgranicznych staje się coraz ważniejszą kwestią. Po 
pierwsze, w niniejszym tekście Autorka pisze o bezpieczeństwie na ob-
szarach przygranicznych, a po wtóre, o wybranych aspektach bezpieczeń-
stwa i opisuje rolę aktorów w wymiarze bezpieczeństwa transgranicznego. 
W tekście ukazano także wspomniany rodzaj bezpieczeństwa jako politykę 
bezpieczeństwa transgranicznego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo transgraniczne, bezpieczeństwo, polityka publiczna, 
instrumenty, instytucje

The Relfections of the Cross-border Security as a Type of the Public 
Policy

Summary: Nowadays, the situation of the cross-border societies in the 
security field is one of the most important issue. First of all, in this text 
the Author says about the security in the cross-border regions and also says 
about the main problems, and describes the role of the actors in this type of 
the safety. In the article the Author describes the cross-border security as the 
policy of the cross-border security.

Keywords: cross-border security, security, public policy, instruments, institutions
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Możliwości zastosowania bezzałogowych 
statków powietrznych przez służby specjalne 
do ochrony granic RP

Wstęp 

Bezzałogowe statki powietrzne stają się obecnie powszechnym narzędziem 
używanym zarówno przez siły zbrojne, jak również służby specjalne na ca-
łym świecie. Służą do ochrony granic państwa, obserwacji i zbierania infor-
macji na temat osób podejrzanych o szpiegostwo lub związki z organizacjami 
przestępczymi oraz fizycznej likwidacji członków ugrupowań terrorystycz-
nych. Przez część opinii publicznej i specjalistów zajmujących się tematyką 
bezpieczeństwa narodowego uważane są za broń umożliwiającą skuteczne 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, symbol „czystej 
wojny”, w której życie pilota nie jest zagrożone, a precyzyjne uderzenia ra-
kietowe ograniczają ofiary po stronie cywilów. Przez innych określane są 
jako narzędzie, którego użycie skutkowało śmiercią kobiet i dzieci, czego 
przykładem były uderzenia amerykańskich dronów na pograniczu afgańsko- 

-pakistańskim. Bezzałogowe statki powietrzne są maszynami ograniczają-
cymi prawo do prywatności i umożliwiającymi podejmowanie decyzji przez 
polityków o wykonaniu kary śmierci bez wyroku sądu. Niezależnie od dyle-
matów etycznych liczba bezzałogowych statków powietrznych w arsenałach 
państw na całym świecie ciągle rośnie. W związku z tym zasadne wydaje 
się prowadzenie badań mających na celu opisanie możliwości wykorzysta-
nia dronów przez służby specjalne w Polsce. Głównym problemem badaw-
czym, wynikającym z założonego celu, była odpowiedź na pytanie: jakie są 
możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do ochrony 
granic RP przez służby specjalne? Do jego rozwiązania wykorzystane zosta-
ły teoretyczne metody badawcze takie jak: porównanie, uogólnienie, analiza 
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i synteza. Biorąc pod uwagę wstępnie przeprowadzone analizy, autor posta-
wił następującą hipotezę badawczą: rola i możliwości wykorzystywania bez-
załogowych statków powietrznych do ochrony granic państwa nieustannie 
rosną. Obok obserwacji mogą być one wykorzystywane również do moni-
torowania nastrojów społecznych w przygranicznych regionach zamieszki-
wanych przez mniejszości etniczne i narodowe, zwalczania bezzałogowych 
statków powietrznych obcych państw, a w przypadku konfliktu zbrojnego 
także do prowadzenia działań bojowych.

Rozdział składa się ze wstępu, trzech części merytorycznych oraz zakoń-
czenia. Pierwsza część opisuje wyzwania związane z ochroną granic przez 
służby specjalne. Przedstawia, w jaki sposób aktualne zmiany w globalnym 
układzie sił oraz rozwój technologiczny wpływają na pojawianie się nowych 
zadań przed agencjami wywiadowczymi. Druga część traktuje o roli i zna-
czeniu bezzałogowych statków powietrznych w wybranych służbach spe-
cjalnych na świecie. Opisane w nim także zostały przykłady wykorzysta-
nia dronów przez amerykańskie i chińskie agencje rządowe zajmujące się 
wywiadem zagranicznym oraz bezpieczeństwem wewnętrznym. Trzecia 
część skupia się na przedstawieniu możliwości zastosowania bezzałogow-
ców w polskich służbach specjalnych. 

Rola i znaczenie bezzałogowych statków powietrznych 
w wybranych służbach specjalnych na świecie

Od 2001 roku, tj. od zamachów na World Trade Center oraz rozpoczęcia 
światowej wojny z terroryzmem, w wielu państwach zaobserwowano rosnące 
zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi. Zapotrzebowanie 
to wynikało m.in. z operacji wojskowych prowadzonych przez kraje zachod-
nie na Bliskim Wschodzie i w Azji, skuteczności w eliminowaniu przywód-
ców i członków organizacji terrorystycznych czy możliwości uniknięcia 
strat zarówno pilotów biorących udział w misji, jak również osób cywilnych. 
Programy bezzałogowych statków powietrznych rozwijane były równolegle, 
zarówno w siłach zbrojnych, jak i służbach specjalnych. Informacje na te-
mat wykorzystania bezzałogowców w siłach zbrojnych pojawiają się często 
w opracowaniach rządowych i organizacji pozarządowych. Państwa człon-
kowskie OBWE zgodnie z przepisami dokumentów wiedeńskich, a dokład-
nie dokumentu z 1999 roku o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, 
każdego roku przekazują sobie wzajemnie informacje o konwencjonalnych 
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siłach zbrojnych. Wśród nich powinny znajdować się dane m.in.: o lokali-
zacji baz wojskowych, wielkości personelu wojskowego, ilości czołgów, heli-
kopterów, wozów bojowych, pocisków przeciwpancernych, wyrzutni rakie-
towych, moździerzy i armatohaubic kalibru powyżej 100 mm1. Jak podkreślił 
Gustav Gressel z think tanku European Council on Foreign Relations, zgod-
nie z Traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisa-
nym w Paryżu dnia 19 listopada 1990 roku, bezzałogowe statki powietrzne 
traktowane są jako samoloty bojowe2. 

Rodzaje dronów wojskowych, jakimi posługują się poszczególne pań-
stwa, podawane są również w raportach i publikacjach, takich jak Milita
ry Balance, opracowanych przez The International Institute for Strategic 
Studies. Według danych zebranych przez IISS w 2012 roku na całym świe-
cie użytkowanych było 56 różnego rodzajów bojowych bezzałogowych stat-
ków powietrznych w 11 państwach. Łącznie ich liczba wynosiła 807 sztuk. 
Największą pulą dysponowały Stany Zjednoczone (678 sztuk), następnie In-
die (38 sztuk), Turcja (28 sztuk), Izrael (26 sztuk), Francja (23 sztuki), Wiel-
ka Brytania (10 sztuk) oraz Włochy (9 sztuk)3. Podobne badania przepro-
wadził inny think tank New America Foundation, który wyróżnił państwa 
posiadające bojowe drony wojskowe, używające ich oraz rozwijające je. We-
dług stanu na 2018 rok bojowe UAV posiadały: Stany Zjednoczone, Izra-
el, Wielka Brytania, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Północna, 
Chińska Republika Ludowa, Republika Południowej Afryki, Francja, Wło-
chy, Nigeria, Egipt, Gruzja, Pakistan, Irak, Turcja, Szwecja, Ukraina, Turk-
menistan, Kazachstan, Indie, Azerbejdżan, Grecja, Hiszpania, Szwajcaria, 
Polska i Niemcy4. W przypadku Polski autor opracowania wziął pod uwagę 
amunicję krążącą Warmate oraz program Zefir Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, którego celem jest pozyskanie maszyn zdolnych do przenoszenia 
bomb i pocisków kierowanych klasy MALE (Medium Altitude – Long En-
durance). Znacznie mniejsza jest liczba państw, które używają bojowych 

1 Organization for Security and Co-operation in Europe, Vienna Document 1999 of 
the Negotiations on Confidence and Security – Building Measures, http://bityl.pl/
TcMsX [dostęp: 18.01.2019].

2 G. Gressel, Under the Gun: Rearmament for Arms Control in Europe, European 
Council on Foreign Relations, 28.11.2018, http://bityl.pl/oggUF [dostęp: 18.01.2019].

3 Drones by country: who has all the UAVs?, The Gurdian DataBlog, 3.08.2012, http://
bityl.pl/9ILGp [dostęp: 18.01.2019].

4 Who Has What: Countries with Armed Drones, http://bityl.pl/kRLXQ [dostęp: 
18.01.2019].
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dronów wojskowych. Należą do nich: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 
Turcja, Irak, Iran, Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Azerbejdżan i Pa-
kistan. USA używały dronów wojskowych w czasie wojny z terroryzmem 
w Afganistanie i Pakistanie. Do obserwacji i eliminacji terrorystów wyko-
rzystane były m.in.: RQ-11 Raven, RQ-4 Global Hawk, RQ-7 Shadow, RQ-9 
Reaper, RQ-16, MQ-1C Grey Eagle, RQ-20. Wielka Brytania, podobnie jak 
Stany Zjednoczone, wykorzystywała drony wojskowe w Afganistanie, gdzie 
operatorzy kierowali MQ-9 Reaper czy ScanEagle. Turcja używała dronów 
na własnym terytorium. W jej arsenale znajdują się m.in.: Aerostar i He-
ron produkcji izraelskiej oraz Bayraktar produkcji krajowej. Nigeria posia-
da i wykorzystuje drony typu Aerostar i chiński CH-3. Irak używa amery-
kańskich ScanEagle i chińskich CH-4B. Azerbejdżan korzysta z izraelskiego 
IAI Harpy, Pakistan z drona typu Burraq własnej produkcji, a Iran z maszyn 
Ababil, Mohajer czy Hazem5.

Obok programów wojskowych poszczególne państwa rozwijają również 
programy dronów w służbach specjalnych. Dostęp do informacji o nich jest 
jednak ograniczony. Przykładem są m.in. Stany Zjednoczone. Siły Zbrojne 
USA wykorzystują bojowe drony wojskowe oraz nieuzbrojone drony woj-
skowe służące do obserwacji w miejscach, gdzie prowadzone są operacje 
militarne lub stacjonują amerykańscy żołnierze. Służby specjalne prowa-
dzą z kolei operacje niejawne, mające na celu zbieranie informacji o człon-
kach organizacji terrorystycznych lub ich likwidacji. Działania tego rodzaju 
rozpoczęły się w czasie prezydentury George’a Busha juniora, a następnie 
kontynuowane były przez administrację Baracka Obamy. Jak informowa-
ły amerykańskie magazyny opiniotwórcze „Wall Street Journal” i „Times”, 
CIA w pierwszej kolejności rozważała utworzenie tajnych oddziałów ude-
rzeniowych, których celem miało być schwytanie lub eliminacja członków 
Al-Kaidy. Innym rozwiązaniem było zlecenie tego rodzaju zadań prywat-
nej korporacji Blackwater funkcjonującej obecnie pod nazwą Xe Service6. 
Ostatecznie jednym z głównych narzędzi Agencji do zwalczania między-
narodowego terroryzmu stały się bezzałogowe statki powietrzne. Jednym 
z przykładów sukcesu wykorzystania dronów była eliminacja Baitullaha Meh-
suda – przywódcy talibańskiego ugrupowania zbrojnego Tehrik-i-Taliban 

5 Who Has What: Countries with Drones Used in Combat, http://bityl.pl/cFn0U [do-
stęp: 23.01.2019].

6 J. Mayer, The Predator War. What are the risks of the C.I.A.’s covert drone program?, 
„The New Yorker”, 19.10.2009, http://bityl.pl/W9kvL [dostęp: 23.01.2019].
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w Pakistanie w latach 2007–2009. Grupa ta liczyła ponad 5 tys. bojowni-
ków, a głównym regionem jej aktywności był górzysty Waziristan w zachod-
niej części kraju, przy granicy z Afganistanem. Do ataku doszło 5 sierpnia 
2009 roku. W jego wyniku zginął lider Tehrik-i-Taliban oraz kilkoro człon-
ków jego rodziny i ochroniarzy7. 

Działania takie jak likwidacja Baitullaha Mehsuda zaliczane są do tajnych 
operacji CIA prowadzonych w ramach komórki Agencji nazywanej Spe-
cial Activities Division (SAD). Tajne operacje rozumiane są jako niepoda-
wana do publicznej wiadomości działalność rządu Stanów Zjednoczonych 
za granicą państwa w ramach realizacji celów politycznych, gospodarczych 
i wojskowych. Przedsięwzięcia tego typu prowadzone przez CIA mają dłu-
gą historię. Należy do nich m.in. nieudane lądowanie w Zatoce Świń na Ku-
bie w 1961 roku, operacje na terytorium Laosu realizowane w latach 60. i 70. 
XX wieku, mające odciąć dostawy wojskowe dla Wietnamu Północnego, czy 
operacje w Afganistanie po 11 września 2001 roku, których celem była po-
moc siłom zbrojnym USA w obaleniu reżimu talibów. 

Special Activities Division jest z kolei komórką, której zadaniem jest 
prowadzenie działań nieregularnych, tj. sabotażu, uwalniania zakładników, 
zwalczania terroryzmu czy porwań. Składa się ona z personelu stałego oraz 
zespołów budowanych do realizacji konkretnego zlecenia. Personel doraź-
ny rekrutowany jest z byłych agentów CIA, jak również elitarnych jedno-
stek sił specjalnych (Navy SEALs, Rangers)8. Podczas operacji wojskowej 
USA w Afganistanie w 2001 roku tajne działania CIA oraz aktywność SAD 
koncentrowały się głównie wokół użycia oddziałów paramilitarnych. W ko-
lejnych latach coraz częściej stosowane były wojskowe bezzałogowe statki 
powietrzne. Od 2004 roku w Pakistanie, kiedy doszło do pierwszego ataku 
z użyciem drona, w którego wyniku śmierć poniósł Nek Muhammad Wa-
zir, CIA wykonała ponad 400 uderzeń na pograniczu afgańsko-pakistań-
skim, nazywanym Terytorium Plemiennym Administrowanym Federal-
nie (Federally Administered Tribal Areas), oficjalnie zarządzanym przez 
władze w Islamabadzie. Monitoring licznych uderzeń dronów Centralnej 
Agencji Wywiadowczej prowadzony był przez New America Foundation 

7 Baitullah Mehsud ‘killed by CIA while getting leg massage’, „The Telegraph”, 11.08.2009, 
http://bityl.pl/hEsWp [dostęp: 23.01.2019].

8 R. A. Best Jr., A. Feickert, Special Operation Forces (SOF) and CIA Paramilitary 
Operations: Issues for Congress, Congressional Research Service, The Library of 
Congress, 4.01.2005, http://bityl.pl/HqEAx [dostęp: 23.01.2019].
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oraz Bureau of Investigative Journalism. Według obydwu ośrodków kluczo-
wy pod względem intensywności użycia UAV był 2010 rok, w którym do-
szło do 122–128 ataków. W kolejnych latach intensywność uderzeń malała 
aż do 5–6 w 2017 roku9.

Drugim obszarem aktywności wykorzystania bezzałogowych statków 
powietrznych przez służby specjalne USA obok zwalczania terroryzmu 
jest ochrona granic. Bezpieczeństwo granic od dawna uznawane jest za 
jeden z priorytetów zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Granica 
amerykańsko- kanadyjska liczy 4121 mil i składa się z 430 oficjalnych i nieofi-
cjalnych przejść granicznych (official and unofficial ports of entry). Warun-
ki klimatyczne, słabo zaludniony teren oraz jego ukształtowanie sprawiają, 
że jest to bardzo trudna do patrolowania i kontrolowania granica państwa. 
W 2003 roku U.S. Customs and Border Protection – federalna agencja wcho-
dząca w skład Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego – podjęła decyzję 
o skierowaniu dodatkowych 375 funkcjonariuszy na Północ, zwiększając ich 
łączną liczbę do 1000. Południowa granica amerykańsko-meksykańska liczy 
2062 mile, składa się z 30 przejść granicznych i – jak podkreśla dokument 
Congressional Research Service Border Security and Unmanned Aerial Ve
hicles – „niezliczonej ilości nieoficjalnych przejść”10. Granica ta patrolowa-
na była w 2003 roku przez 10408 funkcjonariuszy Customs and Border Pro-
tection (CBP). Liczne przypadki nielegalnego przekraczania granicy oraz 
przemytu narkotyków skłoniły amerykański Kongres do zwrócenia się do 
Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego o przeanalizowanie możliwości 
wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz bezzałogowych 
pojazdów lądowych celem skuteczniejszego monitorowania granicy państwa. 

Wśród zalet takiego rozwiązania wymienia się m.in. dokładność, czas 
operacji i koszt drona. Przemieszczające się na wysokości 60 tys. stóp bez-
załogowce są w stanie zrobić czytelne zdjęcia obiektu wielkości kartonu 
z mlekiem. MQ-9 Reaper, określany także jako Predator B, może wyko-
nywać misję przez około 30 godzin, czyli znacznie dłużej niż samolot za-
łogowy. W związku z tym, że operator znajduje się w bezpiecznym miej-
scu na ziemi, nie występuje konieczność lądowania maszyny z powodu 

9 F. Yousaf, CIA Drone Strikes in Pakistan: History, Perception and Future, Center 
for Research & Security Studies 2017, http://bityl.pl/1Jjo6 [dostęp: 23.01.2019].

10 J. Blazakis, Border Security and Unmanned Aerial Vehicles, Congressional Re-
search Service, The Library of Congress, 2.01.2004, http://bityl.pl/d2vl2 [dostęp: 
24.01.2019] (tłum. aut.).
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przemęczenia pilota. Do zalet zaliczana jest także cena. Koszty wojsko-
wych bezzałogowców są różne w zależności od konkretnego przypadku. 
UAV Shadow kosztuje ponad 350 tys. dolarów, Predator – 4,5 mln dolarów. 
Z kolei koszt samolotu zwiadowczego P-3 używanego przez Customs and 
Border Protection wynosi 36 mln dolarów. Helikopter Blackhawk wykorzy-
stywany również często do ochrony granic Stanów Zjednoczonych kosztuje 
8,6 mln dolarów11. Wraz ze wzrostem liczby przypadków nielegalnego prze-
kraczania granicy południowej CBP przeprowadziła w latach 90. XX wieku 
szereg operacji mających na celu uszczelnienie jej linii, takich jak: Blocka-
de w 1993 roku, Gatekeeper w 1994 roku, Safeguard w 1994 roku w Arizo-
nie i Rio Grande oraz w 1997 roku w południowym Teksasie. Drony wyko-
rzystane zostały w operacji Safeguard, polegającej na wzmocnieniu kontroli 
na granicy amerykańsko-meksykańskiej w pobliżu stanu Nowy Meksyk, 
a szczególnie na przejściu w Nogales, jak również skierowaniu nielegalne-
go przekraczania granicy w kierunku zachodnim, na otwarte obszary, któ-
re łatwiej jest obserwować12.

Kolejnym państwem, które bardzo intensywnie rozwija programy bez-
załogowych statków powietrznych zarówno w siłach zbrojnych, jak również 
w służbach specjalnych jest Chińska Republika Ludowa. Pierwsze drony 
pojawiły się w chińskiej armii w latach 50. XX wieku w ramach radziecko-

-chińskiej współpracy wojskowej. Były to Lavochkin La-17, używane jako 
latające cele w siłach powietrznych. W latach 60. i 70. XX wieku, w związ-
ku z pogorszeniem relacji politycznych z ZSRR, Chiny zaczęły rozwijać 
własne wojskowe bezzałogowe statki powietrzne, czego efektem był Chang 
Kong-1, cel powietrzny opracowany na podstawie Lavochkina La-17. Niski 
poziom szkolnictwa wyższego spowodowany m.in. wielką rewolucją kultu-
ralną sprawił, że Chiny nie były w stanie wyprodukować w tamtym czasie 
statków powietrznych własnej myśli technologicznej. Pojawiały się nato-
miast maszyny będące kopią amerykańskich dronów strąconych w Wiet-
namie Północnym. Jednym z nich był Wu Zhen-5 (WZ-5), cel powietrzny 
skonstruowany na podstawie amerykańskiego AQM-34 Firebee13. Na prze-
łomie lat 80. i 90. XX wieku, obok celów powietrznych, zaczęły pojawiać 

11 Ibidem.
12 T. J. Dunn, J. Palafox, Militarization of the Border, UUA Immigration Study Guide, 

http://bityl.pl/K1Qpr [dostęp: 25.01.2019].
13 E. Kania, The PLA’s Unmanned Aerial Systems. New Capabilities for a “New Era” of 

Chinese Military Power, China Aerospace Studies Institute, Montgomery [2018], 
http://bityl.pl/dVVbL [dostęp: 28.01.2019].
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się drony rozpoznawcze przeznaczone dla piechoty i wojsk zmechanizowa-
nych, jak również rozpoznania dla celów artylerii. Były to m.in. ASN-206 
o zasięgu 150–200 kilometrów, ASN-301 będący modernizacją izraelskie-
go drona IAI Harpy czy BZK-005, używany przez marynarkę wojenną, 
o maksymalnym zasięgu 2,4 tys. km i możliwości przebywania w powie-
trzu przez 40 godzin14. 

Według danych zebranych przez analityków z Project 2049 Institute – 
think tanku zajmującego się problematyką Azji i Pacyfiku, w 2011 roku 
chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza dysponowała ponad 280 dronami15. 
Dokument Military Balance z 2013 roku wskazuje na poszczególne rodza-
je dronów, nie przedstawia jednak ich dokładniej liczby. Według autorów 
w 2013 roku Chiny posiadały lekkie UAV typu: ASN-104 oraz W-50 AD, 
średnie UAV typu: ASN-105, ASN-106, BZK-006, jak również ciężkie UAV 
typu: BZK-005 i BZK-00916. Obecnie ich liczba z pewnością jest znacz-
nie większa. Chińska Republika Ludowa rozwija je na wypadek konfronta-
cji ze Stanami Zjednoczonymi czy z Tajwanem oraz jako narzędzie służące 
do realizacji interesów polityczno-gospodarczych. W przypadku konfliktu 
zbrojnego z USA, opisanego w koncepcji bitwy powietrzno-morskiej w 2010 
roku, drony dalekiego zasięgu będą służyły do określania położenia amery-
kańskich okrętów wojennych i naprowadzania na cel pocisków rakietowych. 
Drony średniego i krótkiego zasięgu będą miały z kolei za zadanie prowa-
dzenie rozpoznania w przypadku wojny z Tajwanem17. 

Pomimo dynamicznego rozwoju bezzałogowych statków powietrznych 
w chińskich siłach zbrojnych wojsko nie jest jedynym obszarem, w którym 
znajdują one zastosowanie. Ich liczba będzie wkrótce znacznie większa 
w służbach specjalnych. Chińska Republika Ludowa szczególną rolę przy-
wiązuje do problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku pu-
blicznego. W białej księdze bezpieczeństwa z 2010 roku (China’s National 

14 K. Hsu, C. Murray, China’s Military Unmanned Aerial Vehicle Industry, U.S.-China 
Economic and Security Review Commission Staff Research Backgrounder, http://
bityl.pl/qqbhS [dostęp: 28.01.2019].

15 I. M. Easton, L. C. R. Hsiao, The Chinese People’s Liberation Army’s Unmanned 
Aerial Vehicle Project: Organizational Capacities and Operational Capabilities, 
Project 2049 Institute, Washington 2013, http://bityl.pl/8lqB5 [dostęp: 28.01.2019].

16 The Military Balance 2013, The International Institute for Strategic Studies, Rout-
ledge, London 2013, s. 288.

17 J. van Tol et al., AirSea Battle A PointofDeparture Operational Concept, Center 
for Strategic and Budgetary Assessments, Washington 2010.
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Defense in 2010) zapisane zostało, że chińska polityka obronna ma charak-
ter defensywny, a państwo to dąży do pokojowego rozwoju, budowy harmo-
nijnego społeczeństwa socjalistycznego, cieszącego się pokojem i dobroby-
tem18. Kluczowe znaczenie ma tutaj pojęcie „harmonijnego społeczeństwa”, 
analizowane w kontekście tzw. syndromu po Tiananmen i zagrożenia kolo-
rowymi rewolucjami w Państwie Środka. Władze w Pekinie ze szczególną 
uwagą przyglądają się każdemu niepokojowi społecznemu, a kolorowe re-
wolucje traktują podobnie jak elity polityczne w Rosji, tj. jako element ste-
rowania informacyjnego Stanów Zjednoczonych, mający na celu realizację 
polityki powstrzymywania wobec Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji 
Rosyjskiej19. Po rewolucji jaśminowej, do jakiej doszło w 2011 roku, chińskie 
służby bezpieczeństwa aresztowały kilkudziesięciu aktywistów i zaostrzyły 
cenzurę internetu. Po tych wydarzeniach poszukiwanie w internecie takich 
terminów jak „jaśminowa rewolucja” skutkowało wyświetlaniem się komu-
nikatu rządowego, który ostrzegał przed publikowaniem nieodpowiednich 
treści politycznych20. 

Dominację zagrożeń wewnętrznych nad zewnętrznymi w chińskim po-
strzeganiu bezpieczeństwa narodowego podkreślają również wydatki rzą-
dowe. Od 2010 roku nakłady na bezpieczeństwo wewnętrzne są większe niż 
na bezpieczeństwo zewnętrzne. Wyniosły one odpowiednio 551,77 mln ju-
anów i 533,337 mln juanów. Od 2014 roku różnica ta dynamicznie się zwięk-
szyła i w 2017 roku wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego 
wyniosły 118,6% środków przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeń-
stwa zewnętrznego, tj. 1,24 mld juanów21. Pieniądze kierowane są m.in. na 
programy masowej inwigilacji społeczeństwa, takie jak: Chińska Zapora 
Ogniowa (Great Firewall of China), służąca kontrolowaniu i blokowaniu 
zachodnich stron internetowych, Złota Tarcza (Golden Shield), stosowa-
na do blokowania chińskich stron internetowych, czy będący w trakcie bu-
dowy projekt Systemu Zaufania Społecznego (Social Credit System), któ-
ry ma służyć do oceny mieszkańców przez organy państwa pod względem 

18 China’s National Defense in 2010, Information Office of the State Council of the 
People’s Republic of China, Beijing 2010, http://bityl.pl/Duipc [dostęp: 28.01.2019].

19 R. A. Manning, US split on future relations with China, „Global Times”, 8.05.2016, 
http://bityl.pl/kxAnw [dostęp: 28.01.2019].

20 M. Kan, China Blocks Microblogs for ‘Jasmine Revolution’, „PCWorld”, 20.02.2011, 
http://bityl.pl/5R55z [dostęp: 28.01.2019].

21 A. Zenz, China’s Domestic Security Spending: An Analysis of Available Data, „Chi-
na Brief” 2018, vol. 18, no. 4, http://bityl.pl/ptFDv [dostęp: 28.01.2019].
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wywiązywania się z obywatelskich zobowiązań, zachowania w interne-
cie i codziennej pracy22. Jak poinformował „South China Morning Post”, 
do powyższych narzędzi masowej inwigilacji społeczeństwa władze wy-
korzystują również bezzałogowe statki powietrzne. Ponad 30 wojskowych 
i cywilnych agencji rządowych prowadzi badania nad zastosowaniem dro-
nów – ptaków. Mają one prowadzić obserwacje w północno-zachodnim re-
gionie Xinjiang zamieszkałym przez mniejszość ujgurską. Program okreś-
lany jako „Dove” prowadzony jest przez prof. Song Bifenga z politechniki 
w Xi’an, nadzorującego wcześniej projekt budowy samolotu J-20 w tech-
nologii stealth. Dron wyglądem przypomina gołębicę i replikuje ponad 
90% ruchów prawdziwego ptaka. Wyposażony jest w kamerę wysokiej roz-
dzielczości, antenę GPS, system kierowania lotem i łącze danych z możli-
wością komunikacji satelitarnej23. 

Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych 
do ochrony granic RP

Polska jest państwem zauważalnym w skali międzynarodowej pod wzglę-
dem zastosowania cywilnych bezzałogowych statków latających. W raporcie 
The Drone Market Environment 2018, przedstawiającym największych pro-
ducentów dronów na świecie, znalazły się cztery przedsiębiorstwa z Polski: 
DroneRadar, DroneTech, Dron House oraz Novelty RPAS24. Według danych 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dzień 19 kwietnia 2018 roku w Polsce wyda-
nych zostało 6846 ważnych świadectw kwalifikacji operatora bez załogowego 
statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe, 
w tym ponad 1000 uprawnień podstawowych do wykonywania lotów w za-
sięgu i poza zasięgiem wzroku25. Liczba bezzałogowców służących do celów 

22 A. Kopka, Azjatycki Wielki Brat, czyli Social Credit System, Centrum Studiów Pol-
ska–Azja, 17.05.2018, http://bityl.pl/CDAMU [dostęp: 28.01.2019].

23 S. Chen, China takes surveillance to new heights with flock of robotic Doves, but do 
they come in peace? „South China Morning Post”, 24.06.2018, http://bityl.pl/vx9PI 
[dostęp: 29.01.2019].

24 Drone Market Environment Map 2018, 17.01.2018, http://bityl.pl/XjKT9 [dostęp: 
18.11.2018].

25 Rejestr Personelu Lotniczego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Raport – liczba waż
nych świadectw kwalifikacji UAVO na dzień 19.04.2018, http://bityl.pl/ve14g [do-
stęp: 18.01.2019].
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hobbystycznych i komercyjnych oceniana jest już na ponad 100 tys., a przy-
chody firm produkujących i sprzedających drony przekroczyły w 2016 roku 
200 mln złotych26. W obszarze wykorzystania dronów wojskowych Polska 
posiada znacznie mniejszy potencjał. Według stanu na 2017 rok Siły Zbroj-
ne RP dysponowały ponad 100 bezzałogowymi statkami latającymi. Były 
to maszyny typu Orbiter produkcji izraelskiej, ScanEagle produkcji amery-
kańskiej i FlyEye produkcji polskiej. Orbitery stacjonowały w 12. Bazie Bez-
załogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, z kolei ScanEagle i FlyEye 
w jednostkach sił specjalnych27. Wszystkie z wymienionych maszyn służą do 
obserwacji, a w przypadku niektórych, takich jak FlyEye, występuje możli-
wość integracji z lekkim uzbrojeniem precyzyjnym. W ciągu najbliższych 
lat w Siłach Zbrojnych RP będą pojawiać się kolejne drony. Pod koniec 2017 
roku została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej 
a Grupą WB na dostawy systemu amunicji krążącej Warmate. Kontrakt za-
kłada dostarczenie 100 zestawów po 10 sztuk każdy. W pierwszej kolejności 
mają one trafić do Jednostki Wojskowej NIL, a kolejne do oddziałów lekkiej 
piechoty i Wojsk Obrony Terytorialnej28. Pojawienie się Warmate w SZ RP 
będzie oznaczało wyposażenie wojska w amunicję krążącą, będącą alterna-
tywą dla przeciwpancernych pocisków kierowanych. Wyposażone w gło-
wicę odłamkowo-burzącą, kumulacyjną lub termobaryczną Warmate będą 
zdolne do niszczenia siły żywej przeciwnika, pojazdów opancerzonych, jak 
również budynków29. 

Podobnie jak w przypadku służb specjalnych na świecie również w Pol-
sce brak jest powszechnie dostępnych informacji odpowiadających na py-
tania, czy polskie służby specjalne wykorzystują bezzałogowe statki latające 
i jakiego rodzaju UAV są stosowane, w jakiej liczbie oraz do jakiego rodza-
ju zadań. W grudniu 2016 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego ujaw-
niła nagranie z zatrzymania porucznika rezerwy Piotra C., oskarżonego 
o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zapis prowadzony był z drona na wysokości 
kilkudziesięciu metrów nad miejscem, w którym doszło do aresztowania 

26 S. Czubkowska, Boom na drony. W Polsce lata ich już 100 tys. Czy można na nich 
dobrze zarobić?, 21.12.2017, http://bityl.pl/io6UL [dostęp: 18.01.2019].

27 Magazyn Wojskowy (Telewizja Republika), odc. 21: Bezzałogowe statki powietrzne, 
24.10.2017, http://bityl.pl/qrrJu [dostęp: 18.01.2019].

28 Warmate dla polskiej armii, Ministerstwo Obrony Narodowej RP, 20.11.2017, http://
bityl.pl/TMBeS [dostęp: 18.01.2019].

29 M. Dąbrowski, Warmate – ewolucja amunicji krążącej, 30.05.2018, http://bityl.
pl/0PXpz [dostęp: 18.01.2019].
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przez Żandarmerię Wojskową30. We wrześniu 2016 roku Biuro Ochrony 
Rządu zatrzymało i przekazało policji dwóch obywateli Rosji, którzy pro-
wadzili lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów. Na podstawie czynności przeprowadzonych przez Agen-
cję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
podstawiła podejrzanym zarzuty używania drona w tzw. strefie kontro-
lowanej w rejonie Al. Ujazdowskich i ul. Bagateli bez zgody Państwowej 
Agencji Żeglugi Powietrznej i Biura Ochrony Rządu31. Powyższe przykła-
dy podkreślają, że służby specjalne w Polsce posiadają bezzałogowe statki 
powietrzne i używają ich. 

Biorąc pod uwagę wzrastającą rolę UAV oraz nowe wyzwania stojące 
przed służbami specjalnymi, w ciągu najbliższych lat bezzałogowce mogą 
być wykorzystywane do ochrony granic państwa w kilku obszarach. Pierw-
szym jest prowadzenie szeroko pojętego monitoringu. Dron będzie trak-
towany jako kolejne „narzędzie służące do obserwowania i rejestrowania 
przy życiu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych 
oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom”32. Jego zastosowanie może 
mieć miejsce w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych opisanych w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porządkowych33 oraz w ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowe-
go oraz Służbie Wywiadu Wojskowego34, takich jak kontrola operacyjna, 
zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana35. Obserwowa-
ne mogą być pojazdy osób przekraczających granicę państwa, podejrza-
nych o współpracę lub pracę w zagranicznych służbach wywiadowczych, 
pojazdy osób podejrzanych o udział w międzynarodowych grupach prze-
stępczych, osoby podejrzane o członkostwo w organizacjach terrorystycz-
nych. W trakcie prowadzonych przez służby specjalne czynności używane 
mogą być zarówno sprawdzone drony, będące obecnie na wyposażeniu Sił 

30 TVP Info, Nagranie z zatrzymania porucznika rezerwy Piotra C. Został oskarżony 
o szpiegostwo, 7.12.2016, http://bityl.pl/V38W3 [dostęp: 29.01.2019].

31 ABW prowadzi dochodzenie ws. drona nad Kancelarią Premiera, 27.09.2016, http://
bityl.pl/KPyJY [dostęp: 29.01.2019].

32 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016 
poz. 904, art. 8 ust. 2, http://bityl.pl/C62jx [dostęp: 29.01.2019].

33 Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353.
34 Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709.
35 K. Kula, Drony w służbie SKW i żandarmerii – na co pozwala prawo?, 4.04.2017, 

http://bityl.pl/BW8Oi [dostęp: 29.01.2019].
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Zbrojnych RP – Orbiter, ScanEagle, FlyEye, jak również o wiele mniej za-
uważalne nanodrony. Jednym z przykładów tych ostatnich jest UAV Black 
Hornet o rozmiarach 10 na 2,5 cm, wyprodukowany przez norweską firmę 
Prox Dynamics. Jego najnowsza wersja umożliwia obserwację w trybie na 
żywo, prowadzenie monitoringu w pomieszczeniach zamkniętych, zasięg 
do 2 km oraz lot z prędkością 21 km/h36. 

Przyszłe wykorzystanie bezzałogowców nie będzie ograniczało się jed-
nak wyłącznie do obserwacji pojedynczych osób podejrzanych o terroryzm 
lub współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi. Najnowsze kon-
flikty polityczno-militarne i niepokoje społeczne uwidaczniają wzrastającą 
rolę koncepcji tzw. wojen hybrydowych, wojen buntowniczych oraz walk 
ulicznych. Rosyjska aneksja Krymu, wojna na wschodzie Ukrainy, arabska 
wiosna, protesty żółtych kamizelek we Francji – to tylko niektóre z przykła-
dów. Na powyższe wydarzenia zwrócili uwagę m.in. Leszek Sykulski37, któ-
rego zdaniem partycypacja ludności cywilnej w przyszłych wojnach będzie 
coraz większa, oraz gen. sir Richard Shirreff w książce 2017. Wojna z Rosją. 
Opisał w niej możliwy konflikt między NATO a Federacją Rosyjską, roz-
poczynający się od sprowokowanych niepokojów społecznych na Łotwie38. 
W tym przypadku drony będą służyły do monitorowania napięć społecz-
nych oraz kontroli terenów przygranicznych pod kątem działalności grup 
dywersyjnych i prowokatorów. 

Drugim obszarem wykorzystania bezzałogowców będzie zwalczanie 
dronów obcych państw, które naruszyły przestrzeń powietrzną RP. Ustawa 
o działaniach antyterrorystycznych informuje, że 

bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać znisz-
czony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, 
w przypadku gdy: przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrz-
nego zagraża życiu lub zdrowiu osoby, stwarza zagrożenie dla chronionych 
obiektów, urządzeń lub obszarów, zakłóca przebieg imprezy masowej albo 
zagraża bezpieczeństwu jej uczestników, stwarza uzasadnione podejrze-
nie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego. Ponadto, kie-
dy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej 
w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów, znajdującej się nad 

36 Eye in the sky: NSG acquires Black Hornet Nano – world’s smallest spy cam UAV, 
17.10.2018, http://bityl.pl/e9HvN [dostęp: 29.01.2019].

37 L. Sykulski, Walki uliczne, odc. 97, 28.12.2018, http://bityl.pl/C2Xzh [dostęp: 29.01.2019].
38 R. Shirreff, 2017. Wojna z Rosją, przeł. R. Kot, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016. 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest 
zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości39. 

Do zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli nad dronem upraw-
nieni zostali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą-
du, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej i Służby Więziennej, strażnicy Straży 
Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych RP oraz 
pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych40. W 2016 
roku na granicy polsko-rosyjskiej (obwód kaliningradzki) drony nadlatują-
ce od strony Rosji cztery razy naruszały polską przestrzeń powietrzną. Ce-
lem ich przelotu mogło być zbieranie informacji wywiadowczych na temat 
obiektów inżynieryjnych, przepraw oraz celów dla artylerii na wypadek kon-
fliktu41. Zniszczenie lub przejęcie kontroli nad dronem może odbywać się 
na kilka sposobów: za pomocą przygotowanych do tego rodzaju czynności 
ptaków (orłów), poprzez zestrzelenie przy użyciu ostrej amunicji lub broni 
gładkolufowej, przez zmuszenie do lądowania poprzez odcięcie sygnału GPS 
za pomocą niekinetycznego osobistego zestawu, takiego jak Drone Defender 
firmy Battelle, przez strącenie za pomocą zestawu broni laserowej, takiej jak 
Oerlikon Skyshield High Energy Laser firmy Rheinmetall, czy przechwyce-
nie w sieci za pomocą własnych bezzałogowców42. W tym ostatnim przy-
padku UAV wyposażone w urządzenie do wystrzeliwania siatki mają moż-
liwość przechwycenia maszyn, które naruszyły granicę państwa lub zbliżyły 
się do obiektów chronionych. Rozwiązanie to stosuje m.in. policja w Tokio, 
która rozwija własną flotę dronów wyposażonych w siatkę, za pomocą któ-
rej przechwytuje prywatne bezzałogowce naruszające zasady bezpieczeń-
stwa lub łamiące prawo do prywatności43. 

Trzecią grupą zadań, jakie mogą realizować bezzałogowe statki powietrz-
ne w ramach ochrony granic państwa przez służby specjalne, są misje bojowe. 

39 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., 
art. 39.

40 Ibidem.
41 M. Kozubal, Rosja wysyła drony nad Polskę, „Rzeczpospolita”, 8.12.2016, http://bi-

tyl.pl/wLmi3 [dostęp: 29.01.2019].
42 S. Laros, 5 Ways to Kill Drones, 25.06.2016, http://bityl.pl/1prFX [dostęp: 29.01.2019].
43 R. Williams, Tokyo police are using drones with nets to catch other drones, „The Te-

legraph”, 11.12.2015, http://bityl.pl/GwywF [dostęp: 29.01.2019].
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O konieczności wyposażenia Wojska Polskiego w drony mające możliwość 
użycia pocisków precyzyjnych mówi się od kilku lat. Jednym z pięciu pro-
gramów zakupowych bezzałogowych statków latających, jakie Minister-
stwo Obrony Narodowej zamierza zrealizować w ramach Planu Moderniza-
cji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013–2022, jest program Zefir. Polega 
on na nabyciu czterech zestawów składających się z trzech dronów III klasy 
(wg klasyfikacji NATO) kategorii MALE. Maszyny tego rodzaju mają zasięg 
1850 km, zdolność do przebywania w powietrzu przez 36 godzin oraz roz-
wijają prędkość 440 km/h. Wśród potencjalnych urządzeń, jakie mogą zna-
leźć się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, wymienia się amerykański MQ-9 
Reaper lub izraelski Hermes 90044. Biorąc pod uwagę zacierającą się różnicę 
między pokojem a wojną oraz nadzorowanie operacji antyterrorystycznych 
przez służby specjalne (wojna w Donbasie), drony kategorii MALE mogły-
by odegrać kluczową rolę w przypadku konfliktu hybrydowego lub wobec 
konieczności wykonania zadania bojowego na terenie kraju, gdy nie mogą 
być użyte maszyny wojskowe.

Podsumowanie

Zaprezentowane treści wskazują na rosnące znaczenie bezzałogowych stat-
ków powietrznych w ochronie granic państwa. Wzrasta również znacze-
nie samej granicy państwowej jako miejsca, w którym może dochodzić do 
prowokacji, niepokojów społecznych oraz nielegalnego jej przekraczania 
przez agenturę i siły specjalne. Szczególną rolę regionów przygranicznych 
opisano w najnowszych koncepcjach prowadzenia wojny – zarówno w ro-
syjskiej wojnie buntowniczej, jak również amerykańskiej operacji wielo-
obszarowej (Multi-Domain Battle). Przedstawiają one kluczowe znaczenie 
granicy państwa zarówno w okresie rywalizacji między państwami, w trak-
cie trwania konfliktu zbrojnego, jak i w czasie powrotu do rywalizacji. Zada-
nia w zakresie ochrony granicy państwowej realizowane przez służby spe-
cjalne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych niezależnie 
od okresu będą dzielić się na trzy grupy: obserwacja, zwalczanie bezzało-
gowców przeciwnika oraz prowadzenie misji bojowych. W pierwszej grupie 
drony wykorzystywane będą do nadzoru nad wybranym odcinkiem grani-
cy oraz obserwacji określonych osób. Użyte będą przede wszystkim drony 

44 Jakie drony chce kupić MON?, 21.09.2015, http://bityl.pl/TtwWa [dostęp: 29.01.2019].
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o masie startowej do 150 kg – mikro, mini i małe. W ramach drugiej grupy 
zadań wykorzystane zostaną BSP wyposażone w pociski rakietowe służą-
ce do strącania dronów przeciwnika. W ramach trzeciej grupy stosowane 
będą bezzałogowce średniej wielkości i duże typu MALE i HALE, służące 
do niszczenia celów naziemnych. Niewykluczone, że liczba zadań będzie 
się sukcesywnie zwiększać. Będzie to zależeć od pojawienia się nowych dro-
nów, nowych zagrożeń oraz zastosowania nowych technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia możliwości zastosowania bez-
załogowych statków powietrznych przez służby specjalne RP do ochrony 
granic państwa. Ukazane w nim zostały także nowe wyzwania i zadania sto-
jące przed służbami specjalnymi, przykłady wykorzystania dronów przez 
agencje wywiadowcze na świecie oraz propozycje ich użycia przez polskie 
służby. Wśród metod badawczych znalazły się: analiza, synteza, porów-
nanie i uogólnienie. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie dokumen-
tów i opracowań przedstawiających skalę wykorzystania dronów w siłach 
zbrojnych i służbach specjalnych, opublikowanych przez The New Amer-
ica Foundation czy International Institute for Strategic Studies. Pomoc-
ne okazały się również powszechnie dostępne informacje poświęcone za-
stosowaniu UAV (unmanned aerial vehicle) przez polskie służby specjalne, 
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ukazujące się na portalach typu Defence24. Zdaniem autora w ciągu naj-
bliższych lat należy spodziewać się wzrastającej roli bezzałogowych stat-
ków powietrznych w cywilnych i wojskowych służbach specjalnych. Będą 
one wykorzystywane do obserwowania osób podejrzanych o szpiegostwo, 
udział w zorganizowanych grupach przestępczych, terroryzm; dzięki nim 
możliwe będzie monitorowanie granic, niepokojów społecznych zagraża-
jących konstytucyjnemu porządkowi państwa, ale także zwalczanie dro-
nów naruszających przestrzeń publiczną państwa. Wnioski przedstawione 
w niniejszym artykule mogą być punktem wyjścia do prowadzenia dalszych 
badań poświęconych roli służb specjalnych we współczesnych wojnach hy-
brydowych, buntowniczych, oraz monitorowania i reagowania na niepo-
koje społeczne. 

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki powietrzne, służby specjalne, Polska, obserwacja

The Possible Uses of Unmanned Aerial Vehicles by the Secret Service 
of the Republic of Poland for Protecting the National Border

Summary: The article focuses on the role and importance of unmanned aer-
ial vehicles in providing border protection. Examples of drones use by intel-
ligence agencies in the world and their proposed uses by the Polish Secret 
Service are also discussed. The research methods employed include analysis, 
synthesis, comparison and generalisation. The author devoted special at-
tention to analysing various documents and studies focusing on the scale of 
drones use by the Armed Forces and Secret Service, published by the New 
America Foundation or the International Institute for Strategic Studies. The 
generally available information regarding the use of UAVs by the Polish Secret 
Services, published at such portals as Defence24, also proved useful. Ac-
cording to the author, the role of UAVs in both civil and military secret ser-
vice should be expected to increase in the nearest future. These vehicles will 
be used for the surveillance of people suspected of espionage, membership 
of organised criminal groups and terrorism. They will also facilitate monitor-
ing the national border and civil disturbances threatening the constitutional 
order, as well as combating drones violating the country’s public space. The 
conclusions presented in the article may serve as the starting point to further 
studies devoted to the role of Secret Service in contemporary hybrid and rebel 
wars, and in monitoring and reacting to civil disturbances.

Keywords: unmanned aerial vehicles, Secret Service, Poland, surveillance
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bezpieczeństwa lokalnego oraz kryminologii i kryminalistyki. Zaintereso-
wania naukowe dotyczą zarządzania kryzysowego oraz kryminologii i kry-
minalistyki. Autorka kilku publikacji naukowych.
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Artur MAŚLANKA – absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo naro-
dowe oraz student II stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa na Uni-
wersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obszarem jego zainte-
resowań są organizacje pozarządowe i ich rola w systemie bezpieczeństwa 
państwa oraz historyczne uwarunkowania kreowania środowiska bezpie-
czeństwa zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Brał czynny udział w kon-
ferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Agnieszka PIENIĄŻEK – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od ponad 
15 lat związana z sektorem pozarządowym. Zainteresowania badawcze: funk-
cjonowanie organizacji pozarządowych, zlecanie zadań publicznych, eko-
nomia społeczna oraz współpraca transgraniczna.

Justyna ROKITOWSKA – magister pedagogiki o specjalności edukacja 
dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, asystent w Instytucie Bezpie-
czeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, założenia zrównoważone-
go rozwoju oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Sabina SANETRA-PÓŁGRABI – doktor nauk humanistycznych w dyscy-
plinie nauki o polityce, adiunkt w Katedrze Nauk Administracyjnych i Poli-
tyk Publicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pra-
cę doktorską pt. Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym 
Polski a integracja społeczności pogranicza po 1993 roku. Analiza porów
nawcza trzech Euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry” obroniła 
w 2012 roku. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia współpra-
cy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów na połu-
dniowym pograniczu Polski oraz system bezpieczeństwa lokalnego i zarzą-
dzania kryzysowego, w tym współpracę na rzekach granicznych. Od 2016 
roku pełni funkcję sekretarza Małopolskiego Komitetu Okręgowego Wie-
dzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Paulina SZELĄG – doktor, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Realizowała indywi-
dualne projekty badawcze sfinansowane ze środków Princeton University 
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Library Research Grants oraz Roosevelt Study Centre w Middelburgu, a tak-
że grupowe projekty badawcze ufundowane ze środków Brown University 
i Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. Autor-
ka ponad 20 artykułów naukowych poświęconych problematyce stosunków 
międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zainteresowania 
badawcze: zapobieganie lokalnym konfliktom etnicznym i konfliktom mię-
dzynarodowym, metody rozwiązywania konfliktów lokalnych i międzynaro-
dowych, demokratyzacja i rozwój państwa po zakończeniu konfliktu, mniej-
szości narodowe i etniczne, perspektywy integracyjne państw bałkańskich, 
polityczny wymiar stosunków transatlantyckich, rola organizacji między-
narodowych w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa

Aleksander WASIUTA – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze 
Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze to: ekonomiczne aspek-
ty rozwoju sektora surowcowo-energetycznego, ekonomiczna i ekologiczna 
efektywność źródeł energii odnawialnej, ekonomiczne oraz prawno-instytu-
cjonalne uwarunkowania organizacji systemu rozwoju energetyki odnawial-
nej, rodzaje i zakres wykorzystania, ocena możliwości i źródeł finansowania 
energii odnawialnej oraz analiza współczesnych ekonomicznych instrumen-
tów wspierania rozwoju OZE. Jest autorem kilku monografii autorskich oraz 
licznych artykułów naukowych. Uczestniczył czynnie w kilkudziesięciu mię-
dzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Olga WASIUTA – profesor doktor habilitowany nauk o polityce, dyrektor 
Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, 
europejskie oraz regionalne, wojna hybrydowa, wojna informacyjna, wojny 
nowej generacji, wykorzystanie dronów w wojnach nowej generacji. Jest au-
torką lub współautorką prawie 400 publikacji naukowych, w tym kilkudzie-
sięciu monografii; współredaktor monografii wieloautorskich poświęconych 
bezpieczeństwu oraz licznych artykułów naukowych. Uczestniczyła czynnie 
w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach w Polsce i za granicą.

Sergiusz WASIUTA – profesor, doktor habilitowany, przewodniczący Rady 
Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Jest autorem ponad 350 prac naukowych, w tym 15 mono-
grafii, ponad 270 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych 
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i krajowych na temat stosunków polsko-ukraińskich. W kręgu jego zainte-
resowań naukowych znajdują się również badania nad walką informacyj-
ną, problemy bezpieczeństwa społeczno-informacyjnego i energetycznego 
w kontekście zagrożeń hybrydowych i cywilizacyjnych, przyczyny i skutki 
kryzysu ekologicznego oraz jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Tomasz WÓJTOWICZ – politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie, ad-
iunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
rewolucji w sprawach wojskowych, kultury strategicznej, polityczno-militar-
nych aspektów kolonizacji planety Mars, bezpieczeństwa militarnego Polski 
oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Teksty jego autorstwa ukazywa-
ły się na łamach czasopism: „Space Policy”, „Futures”, „Technology in Socie-
ty”, „War Studies University Scientific Quarterly”, „Rocznik Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego”, „Kultura i Polityka”, „Polityka i Społeczeństwo”, „An-
nales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate”.


