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*  Artykuł stanowi przedruk artykułu J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, 
„Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, nr 19, s. 21 – 33., 
ISSN 2299‒4033, DOI 10.24356/KB/19/1.

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  
„Apeiron” w Krakowie

TRzy FIlARy KUlTURy 
BEzPIECzEńSTWA*

THREE PIllARS OF SECURITy CUlTURE

Abstract

The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, 
as a basis for security studies. It includes not only the military but most-
ly non-military aspects of security. An emphasis is put on security cul-
ture, the main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with 
the three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (indi-
vidual dimension), legal and organizational (social dimension), material.

Key words

Security culture, security studies, multidisciplinary, pillars
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Abstrakt

Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, 
jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko 
militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został 
położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma na-
ukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury 
bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

Słowa kluczowe:

kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, interdyscyplinarność, 
filary

Artykuł ten stanowi propozycję programową, która jest ofertą wspólne-
go konstruowania interdyscyplinarnej platformy naukowej. Chodzi o taki 
rodzaj porozumienia, które pozwala na uzyskanie określonej spójności, 
wzajemnego korespondowania ze sobą przedstawianych efektów badań 
bezpieczeństwa, w transdyscyplinarnej ofercie redagowanego przeze mnie 
periodyku „Kultura Bezpieczeństwa”, ukształtowanej zgodnie z mottem 
e pluribus unum.

Proponowaną platformą ma być kategoria naukowa określana jako kul-
tura bezpieczeństwa, wraz z jej trzema filarami: indywidualnym, społecz-
nym i materialnym, nawiązującymi do naukowych idei takich postaci, jak 
Alfred Louis Kroeber, czy Marian Cieślarczyk.

•

Rozwojowi człowieka oraz codziennemu funkcjonowaniu tworzonych 
przez niego zbiorowości społecznych  – rodzin, społeczności lokalnych, 
w tym też i grup zawodowych – towarzyszy bezustanne wznoszenie gma-
chu kultury. Fenomen kultury to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów składających się na utrwalony dorobek człowieka.

Już w 1871 roku angielski antropolog Edward Tylor sformułował defi-
nicję pojęcia kultura1. Według Tylora kultura obejmuje wiedzę, wierzenia, 
sztukę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności zdobyte przez czło-
wieka jako członka społeczeństwa. Amerykański antropolog kulturowy 
Alfred Louis Kroeber (1876–1960) zaprezentował koncepcję kultury, sta-

1 E. B. Tylor, Primitive Culture, Vol. 1, Vol. 2, John Murray, London 1871. 
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nowiącą inspirację dla idei filarów kultury bezpieczeństwa. Trzema składo-
wymi kultury w idei Kroebera są rzeczywistość materialna, kultura społecz-
na i kultura etyczna oraz związany z nią system wartości, czemu Kroeber 
dał wyraz w dziele zatytułowanym The Nature of Culture (1952)2.

•

Angielski filozof i socjolog, Roger Vernon Scruton, jest apologetą kultury 
Zachodu i z namaszczeniem podkreśla – „kultura jest ważna”. Stwierdzenie 
to, w czasach globalizacji, wcale jednak nie rozbrzmiewa wokół nas na tyle 
mocno, by nie trzeba go było za Scrutonem coraz silniej powtarzać i po-
twierdzać w konkretnym działaniu3. Chcąc z podniesionym czołem twier-
dzić wobec innych, iż „kultura jest ważna”, należy zatem najpierw zaczynać 
od siebie. Współcześnie bardzo często spotykane są fałszywe interpretacje 
wolności, pozbawiające nas kultury, której wzory rzutują na zachowania 
zgodne z określonymi normami i zasadami. Interpretacje zwalniające 
nas od obowiązków, czy odpowiedzialności moralnej, tworzą aberracje 
w subobszarze kultury określanym jako kultura bezpieczeństwa. Pojawiło 
się zagrożenie, że nasza kultura może zostać zdewaluowana, a moralność 
zostanie wyeliminowana, ze szkodą dla bezpieczeństwa człowieka.

Fenomen kultury bezpieczeństwa jest częścią szeroko odczytywanej 
kultury. „Jako wyraźnie zarysowująca się domena kultury towarzyszy 
człowiekowi od jego zarania. Jak zauważa wielu antropologów, z Malinow-
skim na czele, zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji 
i stanowiło conditio sine qua non nie tylko przetrwania gatunku ludzkiego, 
ale także rozwoju innych płaszczyzn ludzkiej kultury”4.

2  A. L. Kroeber, The Nature of Culture, University of Chicago Press, Chicago 1952; Idem, 
Configurations of Culture Growth, University of California Press, Berkeley 1944.

3  Działanie w socjologii to taki rodzaj ludzkiego postępowania, z którym podmioty będące 
ich autorami wiążą pewne znaczenie (sens); Takie ujęcie kategorii działanie rozpowszech-
niło się dzięki socjologii Maxa Webera – dziś uznawane jest za elementarne pojęcie so-
cjologiczne: „Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, 
zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile [podmiot] działający, bądź wielu działających, wiąże 
z nim pewien subiektywny sens”, definiuje Max Weber w dziele Gospodarka i społeczeń-
stwo. Zarys socjologii rozumiejącej, (Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922), Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 6.

4  S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej, 
[w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanow-
ski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010; B. Malinowski, Naukowa teoria kultury, [w:] Szkice 
z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 101.
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•

Można odkryć, że zjawiska społeczne kultura i bezpieczeństwo, funkcjonu-
ją w bardzo zbliżony sposób:
1.  Zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla kultury – paralelnie – znaczenie 

mają dwa jednocześnie występujące parametry: przestrzeń oraz czas.
2.  Fizyczna przestrzeń daje przykładowo możliwość powstania „regio-

nów bezpieczeństwa” (czy „regionów zagrożeń”), a jednocześnie  – 
pozwala, by dorobek kultury mógł się rozszerzać obejmując coraz 
to większe terytorium.

3.  Z kolei parametr czasu stanowi układ odniesienia, w którym trwa 
na danym terytorium proces budowania kultury, tożsamy z procesem 
rozwoju jednostek ludzkich, małych, średnich i wielkich grup spo-
łecznych oraz całych społeczeństw-narodów  – rozwój ten decyduje 
o poziomie ich bezpieczeństwa.

4.  Proces rozwoju jest, zgodnie z definicją oraz ze zdrowym rozsądkiem, 
mechanizmem przeciwdziałającym wszelkim zagrożeniom a nawet  – 
zgodnie z definicją bezpieczeństwa – może być uznany za analogon fe-
nomenu bezpieczeństwa.

5.  Kultura jest w danej cywilizacji nie tylko pewną „wartością dodaną”, lecz 
stanowi ona autonomiczny potencjał samobronności należących do tej 
cywilizacji podmiotów – na polu militarnym, politycznym, kulturowym, 
ekonomicznym, ekologicznym, czy wreszcie w takich sferach aktywno-
ści, jak prawno-organizacyjna, technogenna lub cybernetyczna.

6.  Kultura w odniesieniu do różnych podmiotów funkcjonujących w obsza-
rze jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej aż po skalę global-
ną, stanowi taki mechanizm, który może znacząco wpływać na postawy 
i zachowanie tych podmiotów w określonych sytuacjach, procesach, czy 
„czasopunktowych” zdarzeniach niosących z sobą rozmaite wyzwania 
szanse, ryzyka i zagrożenia.

7.  Kultura może stanowić również model teoretyczny, posiadający moc 
eksplanacyjną mającą zastosowanie w naukach o bezpieczeństwie.

•

The cultural turn (zwrot kulturowy), upowszechniła praca stanowiąca 
zbiór esejów amerykańskiego filozofa i socjologa Fredrica Jamesona 
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The Cultural Turn5. Postmodernizm wskazał na kulturę, jako pierwszo-
planowy element dyskursów dotyczących spraw społecznych. Jeżeli kul-
tura stanowi,,całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości 
gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany 
z pokolenia na pokolenie (…)6, a jej składowymi są redukujące zagroże-
nia principia społecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia mo-
ralne właściwych dla danej zbiorowości społecznej zachowań, to w konse-
kwencji, wpływa ona na powstawanie faktów społecznych oraz artefaktów 
należących do tego subobszaru kultury, którym jest kultura bezpieczeń-
stwa. Na początku XXI wieku spełniło się również miarodajne i presti-
żowe zinstytucjonalizowanie kulturowego zwrotu w naukach społecznych, 
bowiem na Uniwersytecie w Yale zostało w 2001 r. utworzone Centrum 
Socjologii Kulturowej.

Efekty działalności badawczej dotyczącej problemów nauk o bezpieczeń-
stwie (security studies), należące do pozamaterialnych zasobów utrwalanego 
dorobku człowieka, stanowią ważny fragment kultury bezpieczeństwa, nie-
gdyś będący tylko subdyscypliną international relations. Z czasem ten kieru-
nek badań naukowych uzyskiwał coraz większe znaczenie i autonomię. Dziś 
jego nurty, realizm czy idealizm, dzięki konstruktywistycznemu przełomo-
wi jaki nastąpił w latach 80. w naukach o bezpieczeństwie, można stosować 
do badań każdej skali podmiotów bezpieczeństwa, nie tylko w państwowo-
centrycznej perspektywie badawczej. Są stosowane już począwszy od skali 
indywidualnych podmiotów bezpieczeństwa, poprzez skalę podmiotów gru-
powych, aż po społeczeństwa-narody i ich państwa. Zwięzła definicja poję-
cia kultura bezpieczeństwa, którą proponuje autor niniejszego artykułu, jest 
sformułowana następująco:

5  F. Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998, Ver-
so Books Publ., London – New York 1998; Idem: Globalization and Political Strategy, 
[w:] „New Left Review”, 4 (July–August, 2000); Idem: Postmodernism and Cultural The-
ories. Lectures in China (Houxiandaizhuyi he Wenhualilun), Shanxi Teacher’s Univer-
sity, Xi’an 1987; Idem: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke 
University Press, Durham 1991; Por. G. Steinmetz, State/Culture: State-Formation after 
the Cultural Turn, Ithaca, Cornell University Press, New York 1999; M. Jacobs, L. Spill-
man, Cultural sociology at the crossroads of the discipline, [w:] „Poetics. Journal of Em-
pirical Research on Culture, the Media and the Arts” 2005, 33, s. 1–14; V. E. Bonnell, 
L. Hunt, Beyond the Cultural Turn, University of California Press, Berkeley 1999.

6  Hasło „Kultura”, Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996, s. 445.
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Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 
odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze indywidu-
alnym  – mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze 
fizycznym (materialnym).

Rozbudowaną, tak zwaną spektralną wersję definicji kultury bez-
pieczeństwa, ukazującą ważność, jaką dla przedmiotowej problematyki 
ma świadomość podmiotu bezpieczeństwa7, przytoczono poniżej. Jest ona 
efektem polsko-ukraińskiej współpracy, jako wynik wymiany poglądów 
naukowych (2013–2014 r.), mającej miejsce w Cracow Research Institute 
for Security and Defence Skills APEIRON. Autorami tej definicji są Juliusz 
Piwowarski (CRISD APEIRON, Polska) oraz Vasyl Zaplatyński (National 
Aviation University in Kiev, Ukraina).

Kultura bezpieczeństwa8 jest to ogół utrwalonego, materialnego i po-
zamaterialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozami-
litarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności określo-
nych indywidualnych oraz grupowych podmiotów. Fenomen ten stanowi 
trychotomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary:

– wymiar mentalno-duchowy, (wymiar indywidualny),
– wymiar organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),
– wymiar materialny.
Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następują-

cych celów i potrzeb:
1.  Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmie-

rzająca do uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim pozio-
mie zagrożeń.

2.  Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone.
3.  Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosekto-

rowo pojmowanego bezpieczeństwa.
4.  Pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości człowie-

ka przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 
7  Zob. A. Zduniak, N,. Majchrzak, Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach 

badawczych bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t 3, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012. 

8  J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpie-
czeństwa, [w:]  Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń 
XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014, s. 451.
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(mentalny/społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem 
motywacji i postaw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi 
działaniami, powodującymi wszechstronny rozwój indywidual-
nych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autono-
micznej obronności.

Prekursorem badań kultury bezpieczeństwa i obronności w Polsce jest 
Marian Cieślarczyk. Należy przy tym zauważyć, że obronność w tej kon-
cepcji jest pojęciem znacznie wykraczającym poza schematyczne koja-
rzenie go wyłącznie ze sferą militarną. Obronność u Cieślarczyka jest 
to także potencjał o znaczeniu pozamilitarnym. Potencjał ten umożli-
wia skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie zaistnieniu zagrożeń oraz 
przeciwstawienie się zagrożeniom z chwilą ich realnego wystąpienia. De-
finicja kultury bezpieczeństwa autorstwa profesora Mariana Cieślarczy-
ka brzmi następująco:

Kultura bezpieczeństwa i obronności stanowi rodzaj społecznej ma-
trycy, to „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, symbo-
li i  przekonań, wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans 
i (lub) zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia 
o nim oraz związany z tym sposób zachowania i działań (współdziała-
nia) podmiotów [bezpieczeństwa], w różny sposób przez te podmioty 
»wyuczonych« i wyartykułowanych w procesach szeroko rozumianej 
edukacji, w  tym również w naturalnych procesach wewnętrznej inte-
gracji i  zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyj-
nych, a  także w  procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) 
rozumianej obronności, służących w miarę harmonijnemu rozwojowi 
tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpie-
czeństwa, z pożytkiem dla siebie, ale i otoczenia”9.

Koncepcja Mariana Cieślarczyka pokazuje, iż kultura bezpieczeństwa 
i obronności manifestuje się w trzech następujących wymiarach:

1.  Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, wartości i ducho-
wość człowieka,

2.  Drugi wymiar – odnosi się do oddziaływań społecznych organizacji 
i systemów prawa,

3.  Trzeci wymiar – obejmuje on materialne aspekty egzystencji ludzkiej.

9  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, s. 210.
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Powyższe składowe Marian Cieślarczyk nazywa „filarami kultury bez-
pieczeństwa”. Badacz ten kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy, 
filar organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych filarów po-
mimo swojej specyfiki, również przenikają się. Na przykład wiedza wystę-
pująca jako składnik pierwszego filaru, jest w znacznym stopniu także ele-
mentem filaru drugiego, mającego charakter organizacyjno-prawny oraz 
innowacyjno-techniczny. Koncepcja kultury bezpieczeństwa umożliwia 
w wielu przypadkach ponowne zintegrowanie wyników wielodyscyplinar-
nych badań dotyczących skomplikowanej problematyki bezpieczeństwa 
i obronności. Koncepcja ta zawiera w sobie też emocjonalny i racjonalny 
ładunek neutralizujący pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do ge-
nerowania przeciwko zaistniałym zagrożeniom kontrolowanej (do cza-
su) uzasadnionej „agresji”. Kultura bezpieczeństwa, jej odpowiednio wy-
soki poziom, pozwala nam uniknąć pokusy agresywnego „wygrywania” 
na rzecz potrzeby wyższej, jaką jest potrzeba „bycia niezwyciężonym”.

•

Zwracając uwagę na definicję fenomenu kultury bezpieczeństwa widzi-
my, iż wskazuje ona na to, że opisywane zjawisko łączy w sobie przeja-
wy wszystkich aspektów życia społecznego: duchowość, kompetencje 
społeczne, materialność i ich spójną, holistyczną realizację. Sprzyja ona 
bezpieczeństwu rozumianemu zarówno jako wartość (I-szy filar kultury 
bezpieczeństwa), jako pożądany stan (I-szy, II-gi i III-ci filar kultury bezpie-
czeństwa) oraz jako proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa 
pokoleń, odtwarzanego i  wciąż na nowo ewoluującego w trzech sferach 
dotyczących jednostki ludzkiej, zbiorowości społecznej oraz materialnego 
wymiaru egzystencji ludzkiej – nieprzerwanie dzięki funkcjonowaniu in-
tersubiektywnego zjawiska, które jest międzypokoleniowym przekazem na-
rodowym10. Bezpieczeństwo realizowane jest poprzez funkcję obronności, 

10  Pokolenie – pojęcie to możemy rozpatrywać ze względu na następujące determinanty 
tego zjawiska społecznego: a) genealogiczne następstwo dzieci po rodzicach – wystę-
puje ono na przykład w zapisach Biblii, czy drzewach genealogicznych, b) paragenealo-
giczne – rozszerzenie poprzedniego ujęcia na całe społeczeństwa, c) ujęcie „metrykalne” 
(są to wszelkie grupy rówieśnicze) oraz d) ujęcie kulturowe; por. M. Wallis, Koncepcje 
biologiczne w humanistyce, [w:] „Fragmenty filozoficzne”, seria II, Tadeusz Kotarbiński 
(red.), Warszawa 1959; podobne rozróżnienie w definiowaniu pojęcia pokolenie przyj-
muje M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, [w:] „Studia Socjologiczne” 1963, 2, jednak, 
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także rozumianej bardzo szeroko – nie tylko pojmowanej jako kategoria 
rozważań militarnych.

Jak pisze Cieślarczyk: „z moich badań wynika, że dziś, ale i w dającej 
się przewidzieć przyszłości, myślenie o obronności tylko w kategoriach 
militarnych jest niewystarczające”11. Podobnie Emma Rothschild w arty-
kule Czym jest bezpieczeństwo? z 1995 roku12, uszczegóławia potrzebę re-
definicji kategorii bezpieczeństwo w procesie rozszerzania jego koncepcji. 
Pojęcie obronności jako potencjał rozpatrywany w wymiarze indywidu-
alnym i  w  wymiarze społecznym (kolektywnym) jest niemalże tożsame 
z pojęciem kultury bezpieczeństwa. Można tu mówić o istnieniu spójnej, 
choć wielowątkowej kultury bezpieczeństwa, dla poziomu której ogromne 
znaczenie mają między innymi wychowanie i nauczanie, tożsamość i wię-
zy społeczne oraz podejmowanie wyzwań związanych ze świadomym wy-
siłkiem mającym za cel samodoskonalenie człowieka i na tej bazie, udo-
skonalanie tworzonych przez niego organizacji społecznych, na przykład 
w duchu wspólnotowym, tak jak to proponuje amerykański socjolog, ko-
munitarysta, Amitai Etzioni13. Według Etzioniego „człowiek nie istnieje 
dopóki nie istnieje społecznie; to, czym jest, zależy od jego bytu społecz-
nego, zaś jego użytek z tego społecznego bytu jest w sposób nieodwracalny 
związany z tym, kim się staje. Posiada zdolność do kontrolowania swego 
bytu wewnętrznego, zaś główna droga do samokontroli prowadzi do po-
łączenia się z innymi, podobnymi do niego [indywidualnymi podmiotami 
bezpieczeństwa], w działaniach społecznych”14.

•

„W uniwersytetach amerykańskich i angielskich zawartość odpo-
wiednią dla securitologii ma pojęcie kultura bezpieczeństwa”15, jak 

jej pierwsza typologia ogranicza się do typu rodowo-genealogicznego (relacja rodzice–
dzieci) i kulturowo-genealogicznego (relacja nauczyciel–uczeń).

11  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, p. 11.

12  E. Rotschild, What Is Security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98. 
13  A. Etzioni, Spirit Of Community: The Reinvention American Society, Touchstone, New 

York 1994.
14  A. Etzioni, Aktywne społeczeństwo, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012, s. 22.
15  L. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecz-

nych, EAS, Kraków 2008, s. 39.
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zauważa Leszek Korzeniowski. Użycie kategorii kultura bezpieczeń-
stwa odnotowuje się wśród sporej liczby badaczy transdyscyplinar-
nej oraz bardzo pojemnej problematyki, badanej przez współczesne 
nauki o bezpieczeństwie.

Przykładowo, do takich autorów należy, Nick Pidgeon16. Kwestia na-
ukowej przydatności terminu kultura bezpieczeństwa dla badań prowa-
dzonych przez sekuritologów, jak podaje Korzeniowski, potwierdza się 
„za sprawą Zohara”17. W Stanach Zjednoczonych Dove Zohar wprowadził 
do literatury przedmiotu własne pojęcie i odpowiadającą mu kategorię – 
ekwiwalent pojęcia bezpieczeństwo – chodzi o klimat bezpieczeństwa. Ze-
spół naukowców z Uniwersytetu Stanowego Illinois, kierowany przez Hui 
Zhanga przebadał merytoryczny zakres stu siedmiu artykułów, w których 
zawarto sformułowania – albo kultura bezpieczeństwa, albo klimat bezpie-
czeństwa. Efektem analizy porównawczej było to, że zespół wykazał ekwi-
walentność zakresów pojęciowych obu omawianych terminów, obwaro-
wując wyniki tylko drobnym zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to sprowadzono 
do stwierdzenia, że termin klimat bezpieczeństwa „w większym stopniu 
obejmuje aspekt psychologiczny aniżeli ma to miejsce w przypadku kul-
tury bezpieczeństwa”18. Aby nie pozostawiać jednak dalszych wątpliwości, 
„dodać należy, że obydwa pojęcia w zakresie przedmiotu i metod badaw-
czych wpisują się w sekuritologię, jako naukę o bezpieczeństwie” – konklu-
duje ostatecznie Korzeniowski19.

•

16  N. Pidgeon, Safety culture and risk management in organizations. (pol. Kultura bez-
pieczeństwa i zarządzania ryzykiem w organizacjach), “The Journal of Cross Cultural 
Psychology” Cardiff University: 1991, No 22, p. 129–140; Carroll, J. S., Safety culture as 
an ongoing process: Culture surveys as opportunities for enquiry and change. (pol. Kul-
tura bezpieczeństwa jako ciągły proces), „Work & Stress” 1998, No 12, p. 272–284; Co-
oper, M. D., Towards a model of safety culture. (pol. W kierunku modelu kultury bezpie-
czeństwa), „Safety Science” 2000, No 36, p. 111–136.

17  D. Zohar: Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implica-
tions. (pol. Klimat bezpieczeństwa w organizacji przemysłowej: teoria i konsekwencje za-
stosowania), „Journal of Applied Psychology”, 1980. No 65, s. 96–102.

18  H. Zhang, D.A Wiegmann, von T.L. Thaden, Safety Culture: a concept in chaos? (pol. Kul-
tura bezpieczeństwa: koncepcja w chaosie?), Urbana Champaign: University of Illinois, 
http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawie gvonsha-
mithf02.pdf, Odczyt 2008‒12‒25.

19  L. Korzeniowski, Securitologia…, op.cit. s. 39.
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Można powiedzieć, że współczesne nauki społeczne postawiły kulturę 
na piedestale. Jak oświadcza Ulf Hannerz20, „kultura jest wszędzie”, nato-
miast Mahmood Mamdani21 dodaje, że „kultura jest sprawą życia i śmier-
ci”. Na dodatek, z kulturą „trzeba się liczyć”, o czym wszystkim przypomina 
Samuel Huntington22. Jak wcześniej zaznaczono, kultura, jako całokształt 
materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany 
i  wzbogacany w ciągu jej dziejów. Wpływa ona decydująco  – choć czę-
sto dzieje się to niepostrzeżenie – na badane przez człowieka tego rodzaju 
fakty społeczne i artefakty, które podzielone na ustalone filary określają 
sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przez narody od zagrożeń poli-
tycznych i militarnych, aż po zagrożenia dla narodowej tożsamości. Filary 
te i ich potencjały będące utrwalonym dorobkiem społeczeństwa, łącznie 
tworzą narodową kulturę bezpieczeństwa.

W opinii wielu badaczy bezpieczeństwa, problematyka tego bardzo 
doniosłego społecznie fenomenu, badana we wszystkich skalach przeciw-
działania zagrożeniom człowieka  – począwszy od skali personalnej po-
przez narodową, międzynarodową aż po skalę globalną – jest zawsze w ja-
kiś sposób zakorzeniona w trychotomicznym zjawisku kultury23.
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Abstrakt 

Pierwsza połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem globalnych 
konfliktów zbrojnych. Jednak ich zakończenie pozwoliło na stworzenie 
solidnych podstaw do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które sta-
nowi obecnie najistotniejszy fundament zachodnich cywilizacji. XX wiek 
zakończył się cyfrową rewolucją, która po przekroczeniu progu nowego 
millenium dodatkowo przyspieszyła. Postęp technologiczny oraz zmiany 
w społeczeństwie wpływały na siebie wzajemnie. Jednym z efektów takiego 
oddziaływania było upowszechnienie się i ewolucja mediów masowych. 
Wzrosło znaczenie informacji, zmieniły się sposoby ich przekazywania, 
a obywatelskość w społeczeństwie została uzupełniona przymiotnikiem 
„informacyjne”. Ewolucja w stosunkach międzyludzkich, na poziomie 
więzi i przekazywania wartości, dodatkowo podniosła znaczenie no-
wych nośników informacji. Jednym z głównych elementów wpływających 
na ciągłą socjalizację ludzi są właśnie media masowe, które w chwili obec-
nej są bardzo często przez społeczeństwo współtworzone. Skutki takiego 
stanu rzeczy nie są jednoznacznie pozytywne lub negatywne, co w poniż-
szym tekście będę starał się wykazać.
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Abstract

The first half of the last century was marked by global armed conflicts. 
However, their completion allowed for a solid foundation for the develop-
ment of civil society, which is now the most essential foundation of West-
ern civilization.
The twentieth century ended with a digital revolution, which accelerated 
after the threshold of the new millennium.
Technological advances and changes in society have affected each other. 
One of the effects of this impact was the spread and evolution of mass 
media. The importance of information has increased, the ways in which 
information has changed, and citizenship in society has been supple-
mented by the adjective “information.” Evolution in interpersonal rela-
tions, at the level of ties and values, has further increased the importance 
of new media.
One of the main elements influencing the continuous socialization of peo-
ple is the mass media, which at present is very often co-created by the 
society. The effects of this state of affairs are not unequivocally positive or 
negative, as in the following text I will try to demonstrate.

Keywords: 

mass media, civil society, information society, socialization

W pierwszej kolejności warto zdefiniować główne pojęcia, czyli społe-
czeństwo obywatelskie oraz media masowe. Przed opisaniem społeczeń-
stwa obywatelskiego konieczne jest określenie czym generalnie jest społe-
czeństwo samo w sobie, bez dodatkowych przymiotników dookreślających 
jego charakter. Istotny jest w tym zakresie wywód Piotra Sztompki, który 
wskazuje, że „(…) społeczeństwo to nie konkretna zbiorowość, lecz ra-
czej swoisty rodzaj rzeczywistości, która manifestuje się w najrozmaitszy 
sposób w zbiorowościach najrozmaitszej skali. Społeczeństwo państwowe 
czy narodowe to tylko jedna z odmian społeczeństwa. Bo społeczeństwo 
to także zbiorowości mniejsze od państwa: rodzina i krewni, wspólnota 
lokalna i sąsiedzi, krąg przyjaciół i klub towarzyski, sekta i parafia, stowa-



20 

KAMIL GORYŃ

20 

rzyszenie i partia polityczna, klasa i warstwa społeczna, grupa etniczna 
i mniejszość narodowa, szkoła i uniwersytet. Społeczeństwo to również 
zbiorowości większe od państwa: korporacje międzynarodowe, wielkie 
Kościoły, cywilizacje, federacje, wspólnoty regionalne, kontynentalne czy 
wreszcie społeczeństwo globalne. Cała gama tych zbiorowości w różnej 
skali, od kilkuosobowych do kilkumiliardowych, to dla socjologa odmia-
ny społeczeństwa”1. Jak więc widać, generalnie społeczeństwo jest pew-
ną zbiorowością jednostek połączonych pewnymi wspólnymi cechami. 
W zależności od kontekstu może być to kultura, wykonywany zawód czy 
przynależność do określonej klasy społecznej. Kolejnym pytaniem na ja-
kie należy odpowiedzieć to, czym dodatkowo powinna cechować się taka 
zbiorowość, aby uprawnione było przypisanie jej przymiotnika „obywatel-
skie”. Tutaj kluczowym elementem jest posiadanie świadomości o wspól-
nocie interesów poszczególnych członków społeczeństwa i wykorzystanie 
jej do aktywizacji na rzecz realizacji wspólnych celów. Społeczeństwo oby-
watelskie poza wymienionymi wcześniej elementami łączy wspólne, świa-
dome i dobrowolnie podejmowane działanie na rzecz dobra wspólnego. 
Członkowie społeczeństwa obywatelskiego aktywnie kształtują otaczającą 
ich rzeczywistość podejmując korzystne dla siebie działania.

Kolejnym pojęciem jakie wymaga zdefiniowania są media masowe. Ge-
neralnie ujmując są to wszelkiego rodzaju środki umożliwiające powszech-
ną komunikację i przekazywanie informacji dla społeczeństwa. Pierwotnie 
były to drukowane gazety, które później uzupełnione zostały przez radio, 
telewizję oraz Internet. Najogólniej można więc powiedzieć, iż media ma-
sowe stanowią powszechnie dostępne i popularne źródła informacji do-
stępnych dla społeczeństwa. Niestety tak ogólna definicja jest zbyt płytka 
w sytuacji gdy chcemy chociaż powierzchownie dokonać analizy wpływu 
mediów na społeczeństwo, a zwłaszcza społeczeństwo obywatelskie. Rola 
mediów masowych nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania informa-
cji. Stanowią one źródło kreowania dyskursu, który jest szczególnie istotny 
w aktywizowaniu, lub dezaktywizowaniu społeczeństwa. Szczególnie przy-
datne w zrozumieniu istotności tego aspektu jest specyficznie rozumiane 
przez Michela Foucault pojęcie dyskursu, które streszczone zostało przez 
Jerzego Szackiego. „Swoistość jego [Foucaulta  – przyp. KG] pojmowania 
dyskursu polegała na tym, że dyskurs został przekształcony w kategorię par 
excellence epistemologiczną, służącą analizie nie tyle języka, ile systemów 

1  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 29. 
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wiedzy. Dla Foucaulta dyskursy nie były tylko zbiorami znaków, lecz czymś 
<<więcej>>, przy czym to <<więcej>> obejmowało zarówno pewien sposób 
widzenia świata, jak i odpowiadającą mu praktykę. Pojęcie dyskursu stało 
się w tym wypadku nieodłączne od wyobrażenia określonej <<przestrze-
ni epistemologicznej>> i określonej praktyki społecznej. Badanie dyskursu 
miało ujawnić strukturę danego systemu wiedzy, ukryte w nim założenia 
i przeświadczenia, a w szczególności bodaj granice, których nie jest w stanie 
przekroczyć”2. Poza kreowaniem dyskursu mass media w znacznie więk-
szym stopniu niż kiedyś biorą udział w socjalizacji poszczególnych jedno-
stek, a przez to całego społeczeństwa. Jest to m.in. skutek przemian, jakie 
dokonały się w strukturze społecznej w wyniku postępu technologicznego. 
Co więcej, media masowe na skutek tych zjawisk same uległy zmianie, przez 
co społeczeństwo nie jest jedynie biernym odbiorcą, ale również aktywnym 
ich twórcą. Szczególnie istotne są tutaj wszelkiego rodzaju portale społecz-
nościowe oraz blogi, które mogą być tworzone praktycznie przez każdą oso-
bę posiadającą dostęp do Internetu.

Z jednej strony mamy społeczeństwo obywatelskie, które aktywnie 
działa na rzecz interesów swoich członków oraz jest świadome wspólno-
ty celów. Z drugiej strony natomiast znajdują się media masowe w swo-
jej obecnej, interaktywnej formie, które nie tylko informują, ale również 
kształtują dyskurs na określone zagadnienia i stanowią zwierciadło po-
zwalające na wejrzenie w zależności pomiędzy rzeczywistością, a tym jak 
jest postrzegana. Dopiero po takim dookreśleniu elementów powyższego 
równania, można postarać się odpowiedzieć możliwie rzetelnie na pyta-
nie: Jaka jest rola mediów masowych w samoorganizowaniu się społeczeń-
stwa obywatelskiego?

Pierwszą i najbardziej oczywistą rolą mediów masowych jest udzielanie 
możliwie rzetelnych informacji. Sytuacja wydaje się w tym wypadku bar-
dzo prosta. Media, które domyślnie mają przede wszystkim pełnić funk-
cję informacyjną, w założeniu przekazują informacje o zaistnieniu pew-
nych obiektywnych faktów. Społeczeństwo obywatelskie ze względu na to, 
że jest świadome swoich potrzeb oraz wspólnych interesów może dzięki 
temu dokonać analizy otaczającej rzeczywistości. Pozwala to na podjęcie 
odpowiednich działań w sytuacji, gdy pewne zjawiska okazują się być nie-
korzystne z perspektywy jednostek to społeczeństwo tworzących. Obiek-

2  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 905. 
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tywne informacje na temat określonych faktów pozwalają, przynajmniej 
w założeniu, na wyzwolenie kapitału społecznego i podjęcie działań ko-
rzystnych dla całej grupy. Wystarczy wskazać tutaj na wszelkiego rodzaju 
charytatywne inicjatywy społeczne, działania skierowane na zwalczanie 
zachowań patologicznych czy doraźne działania w sytuacjach kryzysowych 
np. zwalczanie powodzi. Mamy tutaj schemat, w którym dzięki informa-
cjom przekazanym za pośrednictwem mass mediów społeczeństwo samo-
organizuje się w celu podjęcia określonych działań, a po ich zakończeniu 
dokonuje analizy kolejnych informacji pozwalających na ocenę efektyw-
ności podjętych inicjatyw. Z tej perspektywy rola mediów masowych jest 
bardzo istotna, gdyż pozwala na łatwiejsze zidentyfikowanie problemów, 
które wymagają społecznej aktywności w celu ich przezwyciężenia. Nie-
stety konieczne jest spełnienie warunku rzetelności i obiektywizmu w celu 
skutecznego pełnienia roli „informatora dla społeczeństwa”. Informacje 
nierzetelne, lub niedokładne skutkować mogą zaangażowaniem energii 
społecznej w działania, które nie są zgodne z dążeniami określonej grupy. 
W szerszej perspektywie wywołać to może zniechęcenie w społeczeństwie 
i radykalne zmniejszenie chęci do podejmowania działań, co prowadzić 
może do uśpienia „obywatelskości”.

Kolejną rolą, jaką pełnią media masowe we współczesnym społeczeń-
stwie obywatelskim jest socjalizowanie jednostek, co wiąże się z utrwala-
niem więzi społecznych i zasad regulujących funkcjonowanie danej grupy. 
Mnogość i różnorodność mediów masowych sprawia, że ludzie stykają się 
z nimi już od najmłodszych lat. Poza funkcją typowo informacyjną zwią-
zaną z informowaniem o określonych faktach lub wydarzeniach pełnią 
one funkcję wychowawczą. Znaleźć możemy w nich wytyczne wskazujące 
na to jak postępować w określonych sytuacjach, jakie zachowania są po-
żądane, bądź niepożądane oraz jakie oczekiwania względem nas mają inni 
członkowie naszej społeczności. Wynika to m.in. z postępu technologicz-
nego oraz związanych z nim zmian w zachowaniach ludzi, którzy w dużej 
mierze uzależnili się od wykorzystania określonych urządzeń w życiu co-
dziennym. Wpłynęło to nie tylko na formy kontaktów międzyludzkich, ale 
także na zmianę źródeł, z których czerpie się wiedzę o życiu, wartościach 
i kulturze. Efektem tego jest częściowe spłycenie więzi, m.in. z najbliż-
szym otoczeniem połączone z jednoczesnym rozszerzeniem ich zasięgu 
na większą liczbę osób i grup społecznych. Najkrócej ujmując mnogość 
kodów kulturowych i swobodny dostęp do dowolnej ich ilości sprawia, 
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że jednostki angażują się w większą liczbę inicjatyw kosztem intensyw-
ności tego zaangażowania. Z perspektywy większych grup społecznych, 
które siłę swojego oddziaływania liczą głównie poprzez ilość sympatyków 
jest to zjawisko korzystne. Niestety mniejsza intensywność zaangażowania 
wpływa negatywnie na działania skupiające się wokół małych grup, które 
w celu skutecznej realizacji swoich celów zmuszone są do długotrwałej pra-
cy na rzecz ich osiągnięcia. Z innej perspektywy warto jest mieć na uwa-
dze również adekwatność przyswojonych wzorców do otaczającej rzeczy-
wistości. Media masowe, ze względu na swój globalny charakter pozwalają 
na szeroki wybór proponowanych metod „uspołecznienia się”. Czerpanie 
z wzorców charakterystycznych dla innych kultur może przynieść pozy-
tywne rezultaty i pozwolić na osiągnięcie pożądanych społecznie celów 
szybciej i łatwiej, niż przy zastosowaniu dotychczas stosowanych metod. 
Niestety wiąże się to również z ryzykiem dobrania zupełnie nieadekwatne-
go repertuaru działań, lub co gorsza oczekiwań, czego skutkiem może być 
nawet destrukcja określonej społeczności. Zaczerpnięcie wzorców z ob-
cych społeczeństw, skutkować może rozpadem funkcjonujących dotych-
czas zasad, co w dalszej perspektywie wywołać może anomie i konflikty 
wewnątrz spójnych dotychczas grup. Przykładem mogą być tutaj wszel-
kiego rodzaju nieudane transformacje ustrojowe, które w założeniu miały 
pozwolić na podniesienie poziomu życia danej społeczności, a ze względu 
na niedostrzeżone różnice doprowadziły np. do ubóstwa, wzrostu prze-
stępczości etc.

Ostatnią rolą mediów masowych, o której koniecznie należy wspo-
mnieć w kontekście wpływu na społeczeństwo obywatelskie jest kształ-
towanie dyskursu w określonych tematach. W dobie Web 2.0 każdy może 
zostać twórcą wpływowego medium. Mnogość form i środków przekazu 
pozwala na podejmowanie działań umożliwiających dotarcie do niepo-
równywalnie większej ilości odbiorców niż kiedykolwiek wcześniej. Takie 
„uspołecznienie” mediów masowych pozwala na dokonanie analizy dys-
kursu definiującego to, jak postrzegane są określone wydarzenia, zjawi-
ska czy wartości. W chwili obecnej w większym stopniu niż kiedykolwiek 
wcześniej media kształtują i jednocześnie są kształtowane przez społe-
czeństwo. Siła tego oddziaływania wynika z prostej zasady, która mówi, 
iż ludzie chętniej wysłuchają opinii zgodnych z ich poglądami, zwłaszcza 
gdy wygłosi je osoba podobna do nich. Taka sytuacja pozwala na łatwą 
analizę tego jaki jest społeczny stosunek do określonych zjawisk. Co wię-
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cej, ważne jest nie tylko to co się pojawia w mediach, ale w jaki sposób 
jest to przedstawione. Jakie komentarze i odczucia towarzyszą określonym 
faktom oraz na ile wersja medialna zgodna jest z wersją i opinią społeczną. 
Media i społeczeństwo nieustannie wpływają na wzajemny dyskurs, nie-
ustannie korygują swoje oceny i spostrzeżenia. Umożliwia to, podobnie 
jak przy kwestiach związanych z socjalizacją, uchwycenie innego punk-
tu widzenia samodzielnie zaobserwowane fakty i wydarzenia. Nie można 
jednak przyjmować, że wzajemna korekta tego w jakim kontekście mówi 
się o określonych zjawiskach zawsze prowadzi do bardziej obiektywnej 
oceny. Czasem jednostronnie przedstawiony kontekst wybranego zdarze-
nia jest dodatkowo radykalizowany czy to przez media, czy społeczeństwo, 
co jest wynikiem preferowania poglądów zgodnych z wyznawanymi.

Podsumowując, media masowe pełnią trzy główne role we wpływaniu 
na samoorganizację społeczeństwa obywatelskiego. Pierwsza to rola infor-
macyjna, druga socjalizacyjna, a trzecia polega na kształtowaniu dyskursu 
odnoszącego się do określonych tematów. Z perspektywy aktywizacji spo-
łeczeństwa do podejmowania działań można wskazać na wybitnie dualny 
charakter w każdym z wymienionych aspektów. Zarówno przekazywane 
informacje, jak i ich kontekst mogą pobudzać społeczeństwo do działa-
nia i spajać wewnętrzne więzi łączące jego członków. Socjalizacja człon-
ków wspólnoty stanowi jeden z elementów, który budowany jest w chwili 
obecnej w oparciu o przekaz płynący z mediów masowych, stanowiących 
w wielu przypadkach główną oś skupiającą normy kulturowe, wartości 
oraz inne elementy budujące tożsamość. Wynika to z wielu zmian jakim 
uległo społeczeństwo na przestrzeni kilku ostatnich dekad, zaczynając 
od postępu cywilizacyjnego i globalizacji, poprzez zmiany demograficzne 
wpływające na model rodziny, a kończąc na rewolucji kulturowej. Media 
kształtują obraz świata i bezpośrednio wpływają na rzeczywistość, dzię-
ki czemu możliwe jest szerokie rozpowszechnienie idei zachodnich spo-
łeczeństw takich jak demokracja i zaangażowanie społeczne. W tym za-
kresie jest to bardzo korzystne, gdyż pozwala na radyklane zwiększenie 
znaczenia wartości takich jak suwerenność i możliwość samostanowienia, 
nawet bez potrzeby nastąpienia wymiany pokoleniowej członków wybra-
nego społeczeństwa. Jednak równie łatwe jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której dyskurs i sam dobór przedstawianych przez media tematów do-
prowadzić może nie tylko do zaniku „obywatelskości”, ale także do roz-
padu więzi społecznych i pojawienia się anomii. Tempo następowania 
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zmian i sięganie po obce dla wybranych społeczności normy kulturowe 
może powodować podział społeczny występujący pomiędzy zwolennika-
mi dawnej i nowej hierarchii wartości. Zmiany w kształtowaniu dyskursu 
okazać się mogą dla wielu osób zbyt głębokie, aby można było je zaakcep-
tować. W tym wypadku wystarczy sięgnąć po różnice jakie pojawiają się 
w kontekście oceny okresu transformacji ustrojowej w Polsce. W wielu 
wypadkach stanowią one przyczynę konfliktów, zwłaszcza pomiędzy oso-
bami wspominającymi z sentymentem okres przed 1989 rokiem. Wynika 
to nie tylko z indywidualnej oceny poszczególnych osób, ale również z rze-
czywistości kreowanej przez przekaz medialny na przestrzeni czasu. Przy-
kładem może być różnica w ocenie działalności społecznej z okresu PRL, 
które w chwili obecnej w przekazie medialnym stanowić powinna bardziej 
powód do wstydu, niż dumy. Tego rodzaju konflikt poznawczy i pod-
ważanie wcześniej funkcjonującego dyskursu prowadzić może do apatii 
i wyłączenia określonych grup z życia społecznego. Z perspektywy trzech 
omawianych wcześniej aspektów media masowe są bardzo pożytecznym 
narzędziem, które niestety nieumiejętnie wykorzystane może być bardzo 
niebezpieczne dla społeczeństwa obywatelskiego, powodując nawet zmar-
ginalizowanie jego aktywności.
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Abstrakt

Organizacje pozarządowe biorące udział w systemie zarządzania kryzy-
sowego działają w specyficznym układzie różnego rodzaju typów komu-
nikacji. Członków zhierarchizowanych podmiotów takich jak Związek 
Harcerstwa Polskiego poza komunikacją pionową i poziomą wymuszoną 
strukturą Związku posługuje się także komunikacją skośną. Dodatkowo 
komunikacje i negocjacje organizacji pozarządowych z podmiotami admi-
nistracji publicznej mogą odbywać się na wielu poziomach oraz na wielu 
płaszczyznach tak formalnych jak i nieformalnych. Należy także pamiętać, 
że formalne kanały komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie zawsze się 
sprawdzają, a same sytuacje kryzysowe wymuszają powstawanie oryginal-
nych i bardzo indywidualnych, dopasowanych do zastanej rzeczywistości 
sposobów i zasad komunikacji.
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Abstract

Non-governmental organizations involved in the crisis management sys-
tem operate in a specific arrangement of various types of communication. 
Members of hierarchical entities such as the Polish Scouting Association, 
besides the vertical and horizontal communications of the Union, also 
use oblique communication. In addition, communication and negotiation 
of non-governmental organizations with public administration entities can 
take place on many levels and on many levels, both formal and informal. 
It should also be borne in mind that formal channels of communication in 
crisis situations do not always work, and the crisis situations alone necessi-
tate the creation of original and very individual modes of communication.

Keywords: 
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structure, communication

Zarządzanie kryzysowe stało się ostatnimi czasy jednym z ważniejszych 
obszarów działalności państwa na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Pol-
ska od dawna dostrzegała potrzebę zapobiegania zagrożeniom wywoła-
nym przede wszystkim przez naturę. Jednak ze względu na coraz szybsze 
procesy cywilizacyjne, do zagrożeń wywołanych siłami natury dołączyły 
zagrożenia wywołane rozwojem cywilizacyjnym nie tylko Polski, czy Eu-
ropy, ale całego świata, przede wszystkich w zakresie nowych technologii.

W ramach zarządzania kryzysowego, traktowanego jako funkcja pań-
stwa, mamy do czynienia w wieloma różnorodnymi podmiotami: od de-
cydentów najwyższego szczebla poprzez różnego rodzaju służby, straże, 
inspekcje, po organizacje pozarządowe i zwykłych obywateli. Niewątpliwie 
największą i najbardziej widoczną rolę odgrywają decydenci państwowi 
na wszystkich szczeblach oraz wszelkiego rodzaju służby, straże i inspek-
cje tworzące rządową administrację zespoloną i niezespoloną. Pozostałe 
komponenty nie zawsze są obecne i podejmują działania w razie potrzeby, 
jednak przy wystąpieniu bardzo dużego zagrożenia, każdy człowiek, bez 
względu na miejsce pracy czy też służby jest potrzebny do pomocy.
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Podstawowym celem tej pracy jest przedstawienie zarysu zasad ko-
munikacji obowiązujących podmioty zarządzania kryzysowego, w tym 
przede wszystkim organizacje pozarządowe o zhierarchizowanej struktu-
rze z innymi współdziałającymi podmiotami ze sfery państwowej. Będzie 
to jednak zarys, gdyż tematyka jest bardzo obszerna i dość karkołomnym 
zadaniem byłoby opisanie w całości całej komunikacji wewnątrz i między 
podmiotami zajmującymi się w naszym kraju zarządzaniem kryzysowym, 
szczególnie mając na uwadze bardzo dużą różnorodność kanałów komu-
nikacji werbalnej i niewerbalnej obowiązującej w ramach różnego rodzaju 
podmiotów państwowych i niepaństwowych.

Możliwość komunikacji organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną

Przedstawienie podstawowych informacji o komunikowaniu w zarzą-
dzaniu kryzysowym należałoby zacząć od wyjaśnienia, czym owo za-
rządzanie w ogóle jest. Samo pojęcie „zarządzanie” wg. Słownika języka 
polskiego PWN1 określa sytuację wydawania poleceń, sprawowania nad 
czymś zarządu. Jest to więc działalność kierownicza, a nie wykonawcza. 
Wg Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. 2007 nr 89, poz. 590) „Zarządzanie kryzysowe to działalność orga-
nów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpie-
czeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kry-
zysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infra-
struktury krytycznej”2.

Jak widać z przytoczonej powyżej definicji ustawowej zarządzanie 
kryzysowe jest domeną organów administracji publicznym i to domeną 
kierowniczą, zarządczą. Pojawia się w takim razie pytanie, gdzie tu jest 
miejsce na organizacje pozarządowe oraz czy istnieje komunikacja dwu-
kierunkowa, czy są tylko jednostronne polecenia i zarządzenia. Ustawa 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wielokrotnie wspo-
mina o współpracy różnych podmiotów. Samo pojęcie współpracy może 
nam mówić o tym, że istnieje w ramach całego systemu zarządzania kry-
zysowego komunikacja dwustronna. Dodatkowo wspomniana powyżej 

1  http://sjp.pwn.pl/szukaj/zarządzanie [dostęp 13.02.2016].
2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).
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ustawa w jednym z artykułów mówi o współpracy m.in. ze społecznymi 
organizacjami ratowniczymi3. Stwierdzenie to pozwala stwierdzić, że ist-
nieje jakaś forma współpracy między organizacjami społecznymi takimi 
jak fundacje i stowarzyszenia a administracją publiczną. Nie tylko zresz-
tą ustawa o zarządzaniu kryzysowym wskazuje nam na możliwość oma-
wianej współpracy, gdyż także Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 
z 2007 roku porusza tę tematykę4.

Możliwość współpracy między trzecim sektorem a administracją pu-
bliczną nie oznacza jednak, że ta współpraca zawsze występuje. Jest to spo-
wodowane przede wszystkim dwoma zjawiskami: brakuje na określonym 
terenie organizacji pozarządowych, które mogłyby lub chciałyby wejść 
we współpracę lub też administracja publiczna nie wie o istnieniu takich 
podmiotów na terenie przez siebie zarządzanym. Nie należy także zapomi-
nać, że administracja publiczna działa nie tylko na poziomie województwa 
(gdzie w skali całego administrowanego przez wojewodę obszaru na pew-
no znajdą się podmioty mogące uczestniczyć w działaniach w ramach za-
rządzania kryzysowego) ale działa także na poziomach powiatów i gmin. 
Można mówić o faktycznie istniejącej współpracy pomiędzy omawianymi 
podmiotami, dopiero wtedy, gdy organizacje pozarządowe występują jako 
formalny partner, któremu przydzielone są konkretnie zadania. W syste-
mie zarządzania kryzysowego to formalne potwierdzenie stawowi, ujęcie 
organizacji pozarządowych w siatce bezpieczeństwa5, którą muszą two-
rzyć wszystkie szczeble jednostek samorządu terytorialnego oraz władze 
państwowe. Umieszczenie w siatce bezpieczeństwa jakiegoś podmiotu, 
jest niewątpliwie efektem długotrwałych rozmów i uzgodnień. Służby, 
straże czy różnego rodzaju inspekcje do siatki trafiają z litery prawa i nikt 
się nie pyta ich o zdanie, a jedyne o czym na bieżąco informują, to stan 
posiadanych zasobów ludzki i materiałowych. Podmioty niepaństwowe 
w większości wypadków muszą wyrazić zgodę by znaleźć się w dokumen-
tach planistycznych tworzonych przez administrację publiczną. Zgoda 
ta jest poprzedzona niewątpliwie długotrwałymi kontaktami i rozmowami 
na różnych szczeblach i na różne tematy.

3  art. 19 pkt. 6 ppkt. 3.
4  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku, m.in. punkt 112.
5  Siatka bezpieczeństwa – dokument tworzony w formie tabeli zawierających listę możli-

wych sytuacji kryzysowych na określonym terenie oraz podmiotów odpowiedzialnych 
za opanowanie poszczególnych zagrożeń.
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Pamiętać należy, że sam proces komunikowania się jest zjawiskiem ce-
lowym i jest podejmowany przez przynajmniej dwa podmioty. Celem ko-
munikacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowy-
mi jest przede wszystkim ustalenie miejsca i roli tych ostatnich w lokalnym 
systemie zarządzania kryzysowego. Komunikacja zawsze pociąga za sobą 
jakieś mniej lub bardziej widoczne efekty, np. poznanie stanowiska jednej 
ze stron, ustalenie zakresu odpowiedzialności, podjęcie konkretnych dzia-
łań i wiele innych mniej lub bardziej jednoznacznie powiązanych z pro-
cesem komunikacji. Należy także pamiętać, że organizacje pozarządowe 
rozmawiają nie tylko z jednym przedstawicielem administracji publicznej, 
lecz są to rozmowy wielostronne z udziałem różnych podmiotów zaanga-
żowanych do pracy w systemie zarządzania kryzysowego. Nie można tak-
że mówić o komunikacji jedynie poziomej lub pionowej, gdy rozmawiają 
ze sobą przedstawiciele władz komunikujących się ze sobą podmiotów, czy 
też gdy informacje spływają w dół hierarchii danego podmiotu. Może tak-
że zaistnieć komunikacja skośna nie tylko wewnątrz jednego z podmio-
tów, ale także między podmiotami. Komunikacja skośna6 ma miejsce, gdy 
w ramach organizacji dane przepływają między jej członkami, ale na pod-
stawie luźnych znajomości i kontaktów, a nie hierarchii poziomej lub pio-
nowej. Często właśnie z takim przepływem informacji mają do czynienia 
członkowie organizacji pozarządowych nawet, jeśli ich oficjalna struktura 
jest mocno zhierarchizowana. Do komunikacji skośnej może także do-
chodzić między członkami organizacji pozarządowych a przedstawiciela-
mi administracji publicznej. Nie wolno zapominać, że wiele podmiotów 
z trzeciego sektora zrzesza członków lokalnej społeczności, którzy poza 
działalnością w ramach danego podmiotu są uczestnikami, wielu innych 
grup społecznych, takich jak rodzina, czy pracownicy określonego zakładu 
pracy, przez co są uwikłani w wiele siatek przepływu bardzo różnych in-
formacji, czasem z bardzo odległych dziedzin życia. Nie powinno zapomi-
nać się, że komunikacja podmiotów współpracujących ze sobą w ramach 
systemu zarządzania kryzysowego, nie musi się ograniczać, tylko do tego 
systemu i można przyjąć za pewnik, że wszystkie podmioty komunikują 
się z partnerami nie funkcjonującymi w ramach omawianego systemu.

6  A. Kwiatek Komunikacja społeczna w organizacji, [w:] F. Bylok, E. Robak (red.) Zacho-
wania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Politechnika Częstochowska, Często-
chowa, s. 109.
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Komunikacja wewnątrz organizacji pozarządowej 
o zhierarchizowanej strukturze, na przykładzie ZHP

Komunikacja wewnątrz organizacji pozarządowych może być mniej lub 
bardziej sformalizowana zależnie od rodzaju omawianego podmiotu. Są or-
ganizacje, które nie posiadając struktury hierarchicznej nie wytworzyły ofi-
cjalnych kanałów komunikacji i form przekazywania informacji. Komuni-
kacja przebiega w nich przede wszystkim w sposób interpersonalny z dużym 
osobistym zaangażowaniem osoby uznawanej za najbardziej kompetentną 
w określonej dziedzinie lub też uważaną za nieformalnego przywódcę.

Inaczej wygląda sytuacja w organizacjach z silną hierarchią i ustalonymi 
kanałami i sposobami komunikacji. W najbardziej sztywnych strukturach 
o sposobie komunikacji decydują wewnętrzne dokumenty normatywne 
danych podmiotów. Przykładów takich organizacji jest wiele, np. Zwią-
zek Harcerstwa Polskie (i inne organizacje skautowe), Związek Strzelecki 
STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza (oraz inne organizacje 
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strzeleckie), organizacje paramilitarne, grupy rekonstrukcji historycznej 
i wiele innych w mniejszym lub większym stopniu zhierarchizowanych. 
Należy jednak pamiętać, iż część organizacji pomimo deklaracji formalnej 
dotyczącej istnienia hierarchicznej struktury w codziennej działalności 
w bardzo niewielkim stopniu wykazują istnienie jakiejkolwiek struktury 
(poza wymuszaną przepisami prawa powszechnie obowiązującego stowa-
rzyszenia i fundacje), którą można by nazwać hierarchiczną. Mając moż-
liwość obserwować wiele organizacji pozarządowych skupiających przede 
wszystkim ludzi młodych, organizacji których struktura jest bardzo sztyw-
na od początku ich funkcjonowania, chciałabym skupić się przede wszyst-
kim na Związku Harcerstwa Polskiego. 

Jest to podmiot o zasięgu ogólnopolskim (działa również poza grani-
cami kraju), w związku z czym można znaleźć go w siatkach bezpieczeń-
stwa w wielu miejscach w kraju. W swoich szeregach ZHP skupia bar-
dzo różnorodne osoby i pomimo przewagi osób młodych w wieku do 25 
lat, w jego szeregach można spotkać członków w prawie każdym wieku 
i statusie społecznym. Związek Harcerstwa Polskiego cieszy się także po-
nad stuletnią historią, która rozpoczęła się jeszcze w okresie zaborów. 
Jest to organizacja o bardzo ściśle określonej strukturze, która nie pod-
lega praktycznie żadnym negocjacjom. Najniższym poziomem są zastępy 
wchodzące w skład drużyn, które zaś działają jako jedne ze składowych 
hufców. Hufce obejmują swoim zasięgiem gminę lub powiat w zależności 
od gęstości zaludnienia i ilości harcerzy skupionych w danej jednostce. 
Już sam dół struktury organizacyjnej pokazuje, jak dokładnie określone 
są ścieżki przebiegu informacji. Dane mające dotrzeć od zastępu do huf-
ca zawsze muszą przejść przez osoby funkcyjne w drużynie i poprzez nie 
są przekazywane dalej. Warto jednak zauważyć, że stale jesteśmy na naj-
niższym poziomie administracyjnym tak naszego kraju jak i omawianej 
organizacji. W województwach funkcjonują chorągwie wojewódzkie, zaś 
szczeblem krajowym jest Główna Komenda ZHP (dokładną strukturę 
ZHP przedstawia rysunek nr 1.) Jednak dwa ostatnie szczeble nie są brane 
pod uwagę w ramach siatek bezpieczeństwa, gdyż ich funkcje są przede 
wszystkim czysto koordynacyjne i zarządcze względem podległych jedno-
stek terenowych, w których odbywa się główna praca omawianego pod-
miotu. Nie oznacza to, że pewne kwestie nie są omawiane na poziomie 
krajowym tak ze strony państwowej jak i danej organizacji pozarządowej, 
gdy dochodzi do rozmów między członkami najwyższych władz danej or-
ganizacji, a przedstawicielami odpowiednich ministerstw.
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Związek Harcerstwa Polskiego, mimo że jest organizacją o bardzo 
sformalizowanej strukturze i bardzo jasno określonej hierarchii stano-
wisk, często stosuje w trakcie jakiejkolwiek komunikacji między swo-
imi członkami język bardzo niesformalizowany. Istnieje kilka zwrotów 
stałych, które są objawem szacunku i stanowiska – druhno, druhu, nie 
ma jednak większej ilości określonych zwrotów i sposobów porozumie-
wania się między członkami. Dodatkowo członkowie ZHP często traktu-
ją siebie jak bliskich znajomych bez względu na różnice wiekowe. Można 
spotkać sytuacje, gdy nastolatek z gimnazjum do osoby starszej zwraca 
się po imieniu lub w bardzo koleżeński sposób zarezerwowany dla osób 
dobrze znanych. Zgodnie z Prawem Harcerskim i wieloletnimi podsta-
wami wychowania każdy harcerz dla innego harcerza powinien być bra-
tem i bliźnimi7. Takie podejście do innych członków organizacji bardzo 
spłaszcza hierarchię komunikacji wewnątrz Związku i pozwala zatrzeć 
pewne schematy postępowania występujące w innych organizacjach 
o hierarchicznej strukturze8. Niehierarchiczne, a wręcz luźne i towarzy-
skie kontakty pozwalają na osiągnięcie w ramach Związku pewnego po-
ziomu skuteczności, niezbyt często spotykanego w innych organizacjach. 
Skuteczność ta jest warunkowana chęcią współpracy ze sobą członków 
poszczególnych komórek organizacyjnych omawianego podmiotu. Nie 
byłoby jednak tej chęci bez skutecznych i nieformalnych kanałów komu-
nikacji pomiędzy poszczególnymi osobami oraz bez często pojawiającej 
się reguły wzajemności9. Reguła wzajemności bardzo dobrze sprawdza 
się również w ramach systemu zarządzania kryzysowego, gdyż organiza-
cje pozarządowe nawet jeśli posiadałyby potężne możliwości działania, 
jeśli nie zechcą nie włączą się do realizacji potencjalnych zadań. Potrzeb-
ny jest zawsze jakiś bodziec, który zmotywuje trzeci sektor do współpra-
cy. W sytuacji Związku Harcerstwa Polskiego tym bodźcem (wpajanym 
młodym ludziom przez organizację i stanowiący element jego misji) jest 
chęć pomagania innym w zamian za wdzięczność społeczności lokalnej 
oraz propagowanie potrzeby istnienia tego typu organizacji.

7  4 punkt Prawa Harcerskiego „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każ-
dego innego harcerza.”

8  W wojsku podczas służbowych kontaktów zawsze przestrzega się szarż, zaś w ZHP 
szarże i funkcje często się zacierają.

9  Reguła wzajemności – w psychologii społecznej zasada, którą kierują się ludzie. W skró-
cie mówi ona, że należy odwzajemniać się osobie, która coś dla nas zrobiła.
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Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w ramach systemu zarzą-
dzania kryzysowego informacje dostają nie tylko poprzez formalne kanały 
komunikacji i ustalone siatki powiadamiania10. Współcześnie bardzo czę-
sto informacja przekazywana jest nie tylko osobiście, drogą telefoniczną, 
w rozkazach przełożonych, ale także poprzez wszelkiego rodzaju kanały ko-
munikacyjne funkcjonujące dzięki sieci Internet, czy z mediów (telewizji, 
radia  – które zresztą także wielokrotnie odbierane są dzięki sieci WWW, 
a nie w tradycyjnej formie za pomocą odbiornika radiowego, czy też telewi-
zyjnego). Dodatkowo biorąc pod uwagę dużą niejednolitość funkcjonowa-
nia i zasad panujących w działalności poszczególnych hufców w różnych re-
gionach kraju ciężko jest określić w sposób jednoznaczny sposoby i zasady 
komunikacji między Związkiem a podmiotami partnerskimi.

Dość zbliżona sytuacja występuje w przypadku negocjacji. W każdym 
środowisku mogą mieć one inny przebieg, chociażby ze względu na specy-
fikę i różnorodność problemów występujących w danym momencie i ukła-
dzie między podmiotami. Między podmiotami z trzeciego sektora a admi-
nistracją publiczną w systemie zarządzania kryzysowego nie za bardzo jest 
miejsce na negocjacje, gdyż w sytuacji zagrożenia przy jednoosobowym kie-
rownictwie całego systemu nie ma miejsca na dyskusje – jest miejsce jedynie 
na wykonywanie poleceń i pomaganie w opanowaniu zagrożenia. Tak samo 
jest wewnątrz organizacji. Nie ma miejsca na dyskusje i próby negocjacji 
w jakiejkolwiek kwestii – przechodzi się w tryb rozkazowy, a uczestnicy da-
nego działania mają za zadanie wykonywać polecenia przełożonych. 

Negocjacje można prowadzić w fazie przygotowania i zapobiegania za-
grożeniom, kiedy ustala się zakresy obowiązków poszczególnych podmio-
tów i ich pola odpowiedzialności w razi pojawienia się sytuacji kryzysowej. 
Wewnątrz organizacji także można negocjować przydział poszczególnych 
obowiązków i udział poszczególnych jednostek w systemie zarządzania 
kryzysowego. Jednak wewnątrz organizacji te negocjacje są to raczej kole-
żeńskie ustalenia biorące pod uwagę umiejętności i wyposażenie poszcze-
gólnych jednostek, które wiedzą doskonale, że za udział w działaniach ra-
towniczych i w fazie odbudowy mogą liczyć tylko na wdzięczność i masę 
kłopotów związanych z realizacją przyjętych dobrowolnie obowiązków.

10  W każdej jednostce organizacyjnej ZHP w założeniu powinna istnieć ustalona sieć 
powiadamiania kolejnych osób. Informacja jest nadawana od osoby na kierowniczym 
stanowisku do określonych podwładnych, a ci zgodnie z ustalonym schematem pusz-
czają informację dalej.
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Zakończenie

Komunikacja pomiędzy organizacjami pozarządowymi a podmiotami 
składającymi się na całokształt administracji publicznej, wraz z wszelkimi 
służbami, strażami i inspekcjami, może przebiegać w bardzo różny spo-
sób. Nie należy zapominać, że poza ustalonymi sposobami komunikacji 
między podmiotami i wewnątrz organizacji pozarządowych wewnątrz 
elementów administracji publicznej także istnieją pewne ustalone mniej 
lub bardziej formalne kanały przepływu danych. Podmioty o formalnej 
i bardzo sztywnej strukturze ograniczają swoją komunikację. „Owa struk-
tura wyznacza miejsce w hierarchii służbowej nadawcy i odbiorcy, zaś 
formalizacja – sposób i formę przekazu. W każdej organizacji równole-
gle z oficjalnymi, formalnymi drogami komunikowania się istnieją mniej 
oficjalne, czy formalne”11. Zjawisko to opisałam w odniesieniu do Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, jednak Policja, Straż Graniczna, Straż Miej-
ska, Żandarmeria Wojskowa, czy też jakakolwiek inna struktura formal-
na działa na bardzo zbliżonych zasadach w ramach prowadzenia swojej 
działalności ustawowej. Wielkość miejscowości, czy też obszaru będącego 
w administrowaniu konkretnych urzędów także ma wpływ na sposoby 
i kanały komunikacji. Inaczej i dużo mniej formalnie może to wyglądać 
w małych miejscowościach i na obszarach w przeważającej części wiej-
skich a inaczej w dużych miejscowościach, zaś jeszcze inaczej w miastach 
na prawach powiatów. Różnego rodzaju podmioty współpracują ze sobą 
nie tylko z powodu zaistnienia sytuacji kryzysowych, ale także przy wielu 
innych okolicznościach (imprezy sportowe, festyny rodzinne, akcje chary-
tatywne, święta państwowe, itp.). 

W związku z powyższym ciężko jest nie tylko opisać, ale i zidentyfi-
kować jeden model komunikacji obowiązujący między organizacjami 
pozarządowymi a administracją państwową w systemie zarządzania kry-
zysowego. Na dodatek komunikacja w ramach systemu zarządzania kry-
zysowego jest dość mocno obudowana komunikacją prowadzoną z bar-
dzo wielu innych powodów i w innych okolicznościach. Szerokie kontakty 
w codziennej działalności pozwalają wypracować pewne zasady porozu-
miewania się i przepływu informacji specyficzne dla danej grupy odbior-
ców i nadawców w procesie komunikacji, które będą charakterystyczne 

11  A. Kwiatek, Komunikacja społeczna w organizacji, [w:] F. Bylok, E. Robak (red.) Zacho-
wania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Politechnika Częstochowska, Często-
chowa, s. 104–108.
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dla danego obszaru geograficznego czy też układu powiązań formalnych 
i nieformalnych funkcjonujących w danym momencie na danym obszarze.

Ciężko jest także mówić o typowych negocjacjach, gdyż system zarzą-
dzania kryzysowego sam w sobie nie zostawia za wiele miejsca na negocja-
cje szczególnie w fazie reagowania na zaistniała sytuację kryzysową oraz 
ze względu na to że w organizacjach o sztywnej, hierarchicznej strukturze 
także często brakuje miejsca na szerokie negocjacje w wielu kwestiach, 
a niektóre sprawy w ogólnie podlegają jakiejkolwiek dyskusji.
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Abstrakt

W artykule zostały poruszone kwestie zarządzania kryzysowego oraz ko-
munikacji. Jak służby i organy uczestniczące w reagowaniu kryzysowym 
powinny przekazywać informacje dla ludności w różnych sytuacjach, po-
cząwszy od braku zagrożeń do sytuacji po wystąpieniu zagrożenia. Aby 
skutecznie zapobiegać i działać podejmowane są odpowiednie czynności, 
mające na celu zmniejszanie skutków występujących zagrożeń. Rzetelnie 
przedstawione informacje w określonym czasie regulują kwestie dobrej 
komunikacji ze społeczeństwem oraz służbami współpracującymi ze sobą 
podczas działań ratowniczych.

Słowa kluczowe: 

zarządzanie kryzysowe, komunikacja, informacja, zagrożenie

Abstract

The article raised issues of crisis management and communication. As de-
partments and bodies involved in the crisis response should provide infor-
mation to the public in a variety of situations, ranging from lack of threats 
to the situation after the threat. In order to effectively prevent and act are 
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taken appropriate steps aimed at reducing the impact of existing threats. 
Fairly presented the information in a specified time govern good com-
munication with the public and departments cooperating with each other 
during rescue operations.

Keywords: 

crisis management, communication, information, threat

Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie 
obywatelom ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwa-
mi, które mogą im zagrażać. Zagrożenia takie mogą być źródłem sytuacji 
kryzysowych, które definiowane są jako „sytuacje wpływające negatywnie 
na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub śro-
dowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych orga-
nów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych 
sił i środków”1. Warto nawiązać do nieograniczoności zbioru zagrożeń, 
na które należy w odpowiednim czasie reagować podejmując odpowiednie 
działania2. Skuteczne zarządzanie kryzysowe to umiejętne wykorzystanie 
zasobów ludzkich, procedur i posiadanych technologii, jakie są w dyspo-
zycji danej jednostki. Przepisy prawne dostarczają nam narzędzi, którymi 
są system, struktury, procedury i instrumenty zarządzania kryzysowego.3 
Pozwalają skoordynować podejmowane działania, a ich zastosowanie 
umożliwia podjąć skuteczne działania we wszystkich fazach zarządzania 
kryzysowego, które wynikają z definicji ustawowej „Zarządzanie kryzy-
sowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem 
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kon-
troli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu 
zasobów i infrastruktury krytycznej”4. Sytuacje kryzysowe są zjawiskami 

1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590 
z późn. zm.). Art.3ust.1.

2  K. Ficoń, Logistyka kryzysowa. Procedury. Potrzeby. Potencjał, BEL Studio Sp.  z  o.o., 
Warszawa 2011, s. 82.

3  J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha (red.), Zarządzanie kryzysowe. Teoria, Praktyka, 
Konteksty, Badania, WSPol, Szczytno 2011, s. 5.

4  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Dz. U. 2012 poz. 951 
Art. 2.
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nieoczekiwanymi, nagłymi, destabilizującymi bezpieczeństwo ludno-
ści. Z tego względu konieczne jest wcześniejsze przygotowanie procedur 
i organizacja wszelkich podejmowanych działań. Teza K. Kaniastego że: 
„Klęski i katastrofy rozbijają w pył poczucie bezpieczeństwa, wiarę w spra-
wiedliwy świat oraz często towarzyszące im poczucie własnej wartości, 
optymistyczną postawę wobec przyszłości i zaufanie we własne siły”5 traf-
nie ujmuje skutki zdarzeń o negatywnym oddziaływaniu na ludzi i ich oto-
czenie. Zapobieganie im i efektywne działanie w obliczu zagrożenia jako 
sytuacji kryzysowej, a później wysiłek do powrotu stanu z przed zdarzenia, 
mogą trwać bardzo długo i pociągać za sobą ludzkie cierpienia i dotkliwe 
straty materialne. W sytuacjach, gdy dochodzi do tragicznych w skutkach 
zdarzeń, a ludzie doświadczają traumatycznych przeżyć kwestia spraw-
nego i zrozumiałego komunikowania jest istotnym elementem, aby mi-
nimalizować i zapobiegać stratom. Skuteczne oraz sprawne zarządzanie 
kryzysowe wymaga podejmowania decyzji na danym poziomie zarządza-
nia przez organ właściwy zarządzania kryzysowego (jednoosobowe kie-
rownictwo) i jego zwierzchnictwa nad pozostałymi jednostkami admini-
stracyjnymi6. Weryfikacja wielu informacji niezbędnych do prowadzenia 
sprawnych działań oraz przygotowanie obywateli na zagrożenie wymaga 
koordynacji i współpracy. Kontakty służb działających w sytuacjach kry-
zysowych ze społeczeństwem oraz przekazywanie między sobą informacji 
to niezwykle ważny aspekt zarządzania kryzysowego. Od tego, jak przygo-
towane są służby do przekazywania informacji w toku sytuacji kryzysowej, 
zależy często spraw ność i skuteczność różnych działań ratowniczych, jak 
również przebieg samej sytuacji kryzysowej7. Właściwe, z punktu widze-
nia dobrego radzenia sobie w sytuacji kryzysowej komunikowanie ze spo-
łeczeństwem wymaga wielu różnorodnych działań, które powinny być 
prowadzone w etapach: przed wystąpie niem sytuacji, podczas alarmu, ak-
cji ratunkowej oraz po wydarzeniach kryzysowych. Niezbędne jest stwo-
rzenie sformalizowanych procedur działań i zaangażowanie wszystkich 
podmiotów państwowych w działania antykryzysowe. Czynniki te wraz 
z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji administracji publicznej i doskona-
5  K. Kaniasty, Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna?, Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne, Gdańsk 2003, s. 199.
6  W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Wydaw-

nictwo Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2010, s. 37.
7  A. Kurkiewicz, Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie. Podstawy prawne, Warsza-

wa 2008, s. 102.
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leniem działań jednostek wykonawczych stwarzają możliwości eliminacji 
podstawowych obszarów problemowych w zarządzaniu kryzysowym.

Czynnikiem wpływającym na mobilność systemu zarządzania kryzyso-
wego jest komunikacja poprzez prawidłowe komunikowanie się. Komuni-
kowanie to „rodzaj kontaktu między dwoma osobami, w których nadawca 
stara się przekazać odbiorcy treści poznawcze odnoszące się do jego sta-
nów psychicznych bądź rzeczywistości zewnętrznej [...] za pomocą spe-
cjalnie przystosowanych do tego typu narzędzi – środków komunikowa-
nia”8. De finicja ukazuje podstawowe elementy struktury komunikowania 
się nadawca —przekaz — kanał — odbiorca. Niezbędnym elementem 
ko munikacji są uczestnicy, oprócz których musi wystąpić odpowied-
ni kontekst sytu acyjny, towarzyszący odbiorcy. Kontekst stanowi zespół 
warunków w jakich odby wa się komunikowanie. Podstawą komunikacji 
w zarządzaniu kryzysowym jest wymiana informacji między podmiota-
mi biorącymi udział w reagowaniu na powstałe zagrożenie oraz informo-
wanie ludności o zagrożeniach. Dostęp do informacji, rzetelność, sposób 
generowania i przekazywania ma zasadniczy wpływ na trafność podejmo-
wanych decyzji. System przekazywania informacji opiera się na strukturze 
organizacyjnej, w którym informacje powinny docierać przede wszystkim 
do organów dowodzenia sytuacją kryzysową, które w danej chwili są od-
powiedzialne za eliminację zagrożenia.

Istotnym elementem komunikacji w sytuacjach kryzysowych ze społe-
czeństwem w okresie przed sytuacją kryzysową są działania poprzedzające 
wystąpienie niebezpieczeństwa. Jest to rodzaj komunikacji, który reali-
zowany jest zanim wystąpi zagrożenie9. Dopóki nie wystąpi zagrożenie, 
ludzie nie widzą potrzeby rozmawiania o nim. Taka postawa dotyczy za-
równo członków społeczności lokalnych, jak też przedstawicieli służb in-
spekcji i organizacji. Koniecz ne jest przełamywanie tego typu postaw oraz 
uświadamianie wszystkim konieczności właściwie zorganizowanej komu-
nikacji na linii służby – społeczeń stwo. 

Do zadań, jakie mogłyby być zaliczone w obszarze kontaktów ze spo-
łeczeństwem przed zdarzeniami kryzysowymi wyróżnimy takie, które 
kształtują świadomość o zagrożeniach mogących wystąpić na zamiesz-
kiwanym terenie. Realizowane przedsięwzięcia z tego rodzaju powinny 

8  A. Koziowska, Oddziaływanie mass mediów, SGH, Warszawa 2006, s. 25.
9  A. Kurkiewicz, Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie. Podstawy prawne, Warsza-

wa 2008, s. 106.



41

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A KOMUNIKACJA…

być już omawiane od poziomu przedszkola poprzez szkołę. Kształtowanie 
wrażliwości na sygnały świadczące o zagrożeniu oraz umie jętności rozpo-
znawania zagrożeń winny być rozwijane od najmłodszych lat. Kształtowa-
nie postaw i umiejętności obniżających możliwość wystąpienia za chowań 
ryzykownych, zagrażających bezpieczeństwu oraz przekazywanie wiedzy 
na temat zachowania w razie wypadków i zda rzeń kryzysowych różne-
go typu, powoduje zwiększanie świadomości człowieka na kwestie jego 
bezpieczeństwa. Przekazywanie wiedzy o sposobach i zasadach alarmowe-
go komunikowania się poprzez naukę, jak również znajomość zna czenia 
znaków informacyjnych i ostrzegawczych jest niezwykle istotna. Wiedza 
o elementach systemu ratowniczego działających służb na terenie buduje 
poczucie bezpieczeństwa wynikającego z faktu stałej świadomości, że służ-
by są w stanie ciągłej gotowości do działania oraz ciągłego przygotowania. 

Cel, jakim jest komunikacja ze społeczeństwem, można osiągnąć po-
przez różnego rodzaju działania podejmowane przez służby zaangażowa-
ne w radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych10. Działania podejmowane 
są również w koope racji z innymi służbami społecznymi, jak też bezpo-
średnio ze społecznością lokal ną. Szkolne działania profilaktyczne i pre-
wencyjne pro wadzone na terenie szkół mają duże znaczenie w procesie 
bu dowania wiedzy, umiejętności i postaw radzenia sobie w sytuacji kry-
zysowej. Działa nia podejmowane w szkołach wykraczać mogą poza pracę 
z dziećmi i mogą być adresowane do rodziców. Szkoła staje się tu natu-
ralnym i efektywnym obszarem uczenia się spo łeczności lokalnej. Dzia-
łania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej prowadzone 
we współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak parafie, spół dzielnie, 
zakłady pracy, kluby osiedlowe i środowiskowe, domy kultury, domy opie-
ki, koła gospodyń, stowarzyszenia, itp. Poszukiwanie i budowanie reje stru 
aktywnych uczestników życia lokalnego oraz docieranie poprzez nich z in-
formacją jest niezwykle ważnym elementem działań. Ćwiczenia, pokazy 
i próbne alarmy – są okazją zarówno do zaprezentowa nia gotowości i ak-
tywności służb, jak też, a może przede wszystkim, okazją do przekazania 
społeczeństwu informacji i wyrobienia umiejętności działa nia w sytu-
acjach kryzysowych. Informacje w mediach – dobra współpraca z mediami 
i stałe przekazywanie informacji o zachowaniu w sytuacjach kryzysowych 
i informacji o nich do obie gu medialnego pozwala utrwalać problematykę 

10  A. Kurkiewicz, Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie. Podstawy prawne, Warsza-
wa 2008, s. 108.
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w świadomości społecznej. Publikacja materiałów informacyjnych i ostrze-
gawczych, nieustanne opraco wywanie ciągle aktualizowanych materiałów 
to kolejny sposób komunikacji ze społeczeństwem. Ulotki, naklejki, słupy 
ogłoszeniowe, informatory i broszury oraz inne materiały powinny być 
profesjonalnie przygotowane i stale obecne w świadomości społecznej, po-
przez ich eksponowanie w punktach do tego prze znaczonych i miejscach 
najczęściej uczęszczanych. Prowadząc w okresie przed sytuacją kryzysową 
te różnorodne działania edu kacyjne, informacyjne i promocyjne, powin-
niśmy kierować się Zasadą minimum koniecznej informacji. Głównym 
zadaniem mediów jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach11. 

Komunikacja ze społeczeństwem tuż przed sytuacją kryzysową i w sy-
tuacji alarmowej to sytuacja, w której rozpoczyna się jakieś zdarzenie kry-
zysowe lub właśnie się wydarzyło, jest niezwykle trudnym momentem 
dla uczestniczących w nim ludzi. Nagły skok adrenaliny przygotowujący 
człowieka do działania powoduje też trud ne do kontrolowania reakcje 
emocjonalne i zachowania. Mogą one potęgować trud ności spowodowane 
sytuacją kryzysową i utrudniać radzenie sobie z nią. Niezwykle ważnym 
aspektem w relacjach władz i służb zaangażowanych w sytu ację kryzy-
sową ze społeczeństwem staje się zatem umiejętne komunikowanie się, 
Powinno ono pomagać w opanowaniu emocji ludzi i w skierowaniu ich 
aktywności w taką stronę, by służyła ona konstruktywnie procesowi ra-
dzenia sobie z sytuacją trudną. By osiągnąć taki cel, musimy kierować się 
w fazie alarmowej kilkoma podstawo wymi zasadami12. Komunikacja musi 
być natychmiastowa, wcześniej przygotowane urządze nia i ludzie powinni 
zadziałać tak szybko, jak tylko to jest możliwe. Sytua cja alarmowa nie zno-
si pustki – jeśli nie pojawi się jasny przekaz zorganizowany przez służby, 
to miejsce to wypełni natychmiast plotka i panika. Komunikacja musi być 
precyzyjna i czytelna. Ludzie muszą usłyszeć jasno i krót ko, co im zagra-
ża, jak i gdzie mogą się ewakuować, jeśli zachodzi taka potrzeba, gdzie 
i po co są potrzebni, jeśli są potrzebni. Przekaz informacji musi być spójny 
i pochodzić z jednego źródła13. Jeśli nawet różne źródła i służby wysyłają 
informację alarmową, to powinna ona być uzgodniona. Przekazywane in-
11  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. nr7,art. 1poz. 34 

z późn. zm.).
12  A. Kurkiewicz, Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie. Podstawy prawne, Warsza-

wa 2008, s. 105.
13  A. Kurkiewicz, Zarządzanie Kryzysowe w samorządzie. Podstawy prawne, Warsza-

wa 2008, s. 104.
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formacje muszą docierać do wszystkich zawierać najważniejsze rzeczowe 
informacje przekazywane w sposób spokojny i opanowany.

Znaczenie ma metoda przekazania informacji, która powinna być za-
planowana przed sytuacją kryzysową. Formy przekazu są różnorodne po-
przez ogłoszenia ustne, syreny alarmowe, megafony, media, ulotki i plakaty. 
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), redaktorzy naczelni są obowiązani 
opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane przez organy admi-
nistracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzyso-
wych. W związku z tym, redaktorzy naczelni gazet, stacji radiowych i tele-
wizyjnych są zobowiązani opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie 
właściwym ze względu na tematykę i na charakter publikacji, komunikaty 
urzędowe wydawane przez organy administracji rządowej oraz samorzą-
dowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego Urzędu Woje-
wódzkiego ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa14. Ludność wo-
jewództwa informowana jest poprzez opublikowanie obwieszczeń, uchwał 
lub zarządzeń pochodzących od organów administracji rządowej w woje-
wództwie, w formie zwięzłych komunikatów, ogłoszenia w dzienniku lub 
czasopiśmie na terenie jego działania. Komunikaty mogą być przekazywa-
ne również przez organy administracji rządowej i samorządu terytorial-
nego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 
ze zm.). Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania 
odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim, który wy-
nika jednoznacznie z przepisów prawa (wojewoda musi w określonych 
sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz w wariancie 
uznaniowym, który wynika z decyzji wojewody o konieczności podjęcia 
działań informowania.

Komunikacja ze społeczeństwem w trakcie akcji ratunkowej

Zarówno analiza zagrożeń, jak i planowanie wymagają ścisłej współpracy 
i sprawności komunikacyjnej między organami administracji publicznej, 
właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego a jednostkami wyko-
nawczymi i interwencyjnymi. Jednostki takie mają najszerszą wiedzę 
na temat rzeczywistych zagrożeń w kategoriach, które należą do zakre-
su ich kompetencji. Podstawowym problemem jest tutaj określenie zasad 

14  Plan zarządzania kryzysowego województwa opolskiego, Opole 2011, s. 423. 
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współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz ujednolicenie reguł 
identyfikacji i oceny zagrożeń15. Usystematyzowanie tych zasad sprawi 
efektowniejszy przekaz informacji dla społeczeństwa. W czasie wystąpie-
nia zagrożenia to właśnie te jednostki informują społeczeństwo o przebie-
gu i realizacji zadań związanych z działaniami mającymi na celu ratowanie 
życia, mienia i środowiska. Najbardziej pożądanymi informacjami, jakie 
społeczeństwo powinno uzyskać są podstawowe informacje o zdarzeniu. 
Do podstawowych informacji należą przede wszystkim: 
– ilość ofiar zdarzenia, 
– rozmiar, 
– przewidywane zakłócenia mogące wystąpić przy okazji sytuacji kryzy-

sowej, 
– informacja o działaniu służb. 

Nie wszystkie informacje należy podawać społeczeństwu, gdyż niektó-
re z nich objęte są tajemnicą, bądź ochroną danych. Osoby odpowiadają-
ce za relacje z mediami muszą posiadać wiedzę, w jaki sposób kontakto-
wać się z dziennikarzami, aby uniknąć napięć, sensacji, nieporozumień 
oraz zagwarantować właściwe pokazanie prowadzenia działań. Warto 
pamiętać, iż stopień zainteresowania mediów jest wprost proporcjonal-
ny do wielkości kryzysu. Im jest on większy, tym ciekawość dziennikarzy 
wzrasta16. Nawet w przypadku, kiedy przedstawiciele mediów zachowują 
się agresywnie, należy traktować ich jak siłę wspomagającą, a nie jak wro-
gów. To właśnie media mogą w szybki sposób wpłynąć na zdobywanie re-
putacji, bądź tę reputację zniszczyć. Kolejną ważną rzeczą, o której należy 
pamiętać przy komunikacji kryzysowej jest rzetelne i stałe informowanie 
mediów o dynamicznie zmieniającej się sytuacji. 

Komunikacja ze społeczeństwem po zakończeniu akcji ratunkowej

Zakończenie akcji ratunkowej nie wiąże się z zakończeniem komunikowa-
nia ze społeczeństwem. Po zakończeniu działań powinny być przekazywa-
ne informacje takie jak:
– Przekazanie informacji o zakończeniu działań ratowniczych,
– Przekazanie wniosków, jakie służby wyciągnęły z przeprowadzo-

nych działań,

15  Komunikacja kryzysowa. Zespół i koordynacja, „Alert Media” nr 7 – grudzień 2002.
16  K. Kubiak, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) Wyższa Szkoła 

Promocji, Warszawa 2012, s. 37.
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– Udział społeczeństwa w działaniach, 
– Podziękowanie dla osób i służb uczestniczących w działaniach ratow-

niczych.
W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać 

także inne instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publika-
tory, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępo-
wania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy admini-
stracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie ochrony ludności. 

Problematyka komunikacji w czasie kryzysów i kierowanie działaniami 
organizacyjnymi w sytuacjach zagrożeń jest aktualna. Komunikacja to pro-
ces złożony i trudny, wybiegający poza prowadzenie działań ratowniczych 
oraz porozumiewanie się ze służbami. Komunikacja wymaga wiedzy, któ-
ra w sytuacjach krytycznych może okazać się bezcenną i decydować o ży-
ciu ludzi. Proces komunikacji realizowany w sytuacji kryzysowej nakłada 
na kierujących szczególną odpowiedzialność. Prowadzona prawidłowo 
może być pozytywnym aspektem działań na rzecz bezpieczeństwa. Z kolei 
popełnianie istotnych błędów w procesie informowania może skutkować 
zagrożeniem życia i mienia i przyczynić się do porażki w realizacji celów. 
Warto wiedzieć, że jest to ważny aspekt utrzymywania bezpieczeństwa. 
Monitorowanie jej jakości ma sens, gdyż może przyczynić się do unik-
nięcia wielu błędów z konsekwencjami zarówno bliskimi, jak i odległymi 
w czasie. Sprawą niezwykle istotną jest prawidłowa obsada stanowisk pra-
cy, związanych z zarządzaniem kryzysowym.
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Najlepszy jest ten, co zdrowe zdanie sam posiada.
Po nim zaś ów jest dobry, co zdrowego zdania
Drugich radzących słucha i chętnie się skłania.
Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego
Przestróg nie słucha, nie jest zdolny do niczego.
Hezjod1

Abstrakt

Język pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych re-
alizujących zadania w zakresie ochrony osób, podobnie jak język wojskowy, 
jest zbiorem odmian specjalistycznych wyróżniających się własnym słow-
nictwem i własną frazeologią, a poza tym odpowiednim dla siebie doborem 

1  Hezjod (VII w p. n. e.) – poeta grecki, twórca eposu.
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innych środków językowych. Język zawodowy pracowników SUFO oraz 
pewna liczba innych języków, wypracowały sobie własne specyficzne formy 
posługiwania się elementami języka naturalnego, nie spotykane poza krę-
giem specjalistycznych formacji. Są to mianowicie komendy, kryptonimy, 
sygnały rozpoznawcze, hasła itd. Oprócz innych cech reprezentują one dale-
ko posuniętą zwięzłość, znaczenie umowne lub utajnione.

Słowa kluczowe

komunikacja, ochrona osób fizycznych, specjalistyczne zespoły ochronne

Abstract

The language of the specialized staff of armed security guards performing 
human security tasks, as well as the military language, is a collection of 
specialized varieties that stand out in their own vocabulary and their own 
phraseology and, in addition, the appropriate choice of other linguistic 
means. The professional language of SUFO staff and a number of oth-
er languages have developed their own specific forms of use of natural 
language elements not found outside the circle of specialized formation. 
These are commands, crypto codes, reconnaissance signals, passwords, 
etc. In addition to other features, they represent far-reaching conciseness, 
contractual or latent meaning.

keywords

communication, protection of individuals, specialized staff of armed security

„Znajomość procesów komunikowania międzyludzkiego ma istotne zna-
czenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne 
człowieka”2. Jak zauważa Zbigniew Nęcki „(…) żywe zainteresowanie pro-
blematyką komunikacji międzyludzkiej wskazuje na pojawienie się nowych 
tendencji w interpretacji tradycyjnej opozycji „jednostka – społeczeństwo”. 
Akcentuje mianowicie rolę bezpośrednich kontaktów jednostki ludzkiej 
z inną jednostką, powstawanie systemu powiązań interpersonalnych, coraz 
bardziej subtelnych, bezpośrednich wpływów realizowanych w trakcie spo-
tkania, co tworzy poziom podstawowych sytuacji społecznych”3. 

2  Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków 2000, 
s. 9.

3  Ibidem.
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W niniejszym opracowaniu autor postanowił poruszyć niektóre za-
gadnienia dotyczące komunikacji wewmątrz specjalistycznych zespołów 
ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób. 

Pojęcie specjalistyczne zespoły ochronne realizujące zadania w zakresie 
ochrony fizycznej osób jest pojęciem, którym określa się zarówno specja-
listyczne poddodziały służb i formacji mundurowych, jak i pracowników 
odpowiednich sekcji w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochron-
nych4, realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób. 

W związku z tym, że tematyka komunikacji w służbach i formacjach 
mundurowych była wielokrotnie już poruszana przez autorów różnych 
prac naukowych, autor niniejszego opracowania postanowił nie powielać 
tych prac, a jedynie skupić się na mniej opisywanych, specjalistycznych 
uzbrojonych formacjach ochronnych zwanych SUFO.

Jak łatwo zauważyć, w Polsce, występuje niedobór, opracowań nauko-
wych jak i popularno-naukowych, traktujących o SUFO, nie mówiąc już 
o opracowaniach specjalistycznych poruszających takie zagadnienia, jak 
komunikacja wewnątrz tychże formacji. Zdaniem autora jest to temat, 
niewiadomo dlaczego, pomijany przez autorów badań naukowych, a zara-
zem bardzo atrakcyjny i godny uwagi. Mając to na względzie, opracownie 
niniejsze dotyka tylko niewielkiego fragmentu z obszaru komunikacji in-
terpersonalnej, przyjmując bardziej pragmalingwistyczny punk widzenia5. 

Podejmując się napisania niniejszego opracowania autor postanowił 
znaleść odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
1.  Czy pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

realizujący zadania w zakresie ochrony fizycznej osób w komunikacji 
interpersonalnej posługują się językiem i żargonem zawodowym?

2.  Czy poza komunikacją werbalną foniczną pracownicy specjalistycznych 
foracji ochronnych realizujący zdania w zakresie ochrony fizycznej osób 
w komunikacji interpersonalnej wykorzystują inny sposób komuniko-
wania się?

4  Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne są to wewnętrzne służby ochrony oraz 
przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okazi-
ciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów (źródło: art. 2, pkt 7, ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 1997 r., nr 114, poz. 740, ze zm.).

5  Istotą pragmalingwistycznego punktu widzenia jest przyjęcie, że podstawowy problem 
badawczy stanowi użytkowanie języka w codziennych kontaktach interpersonalnych, 
a nie badanie zjawisk językowych „jako takich” (źródło: Z. Nęcki, Komunikacja…, 
op. cit., s. 10).
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Na potrzeby niniejszego opracowania należy wyjaśnić znaczenie poję-
cia komunikacja. Jak zauważa to Tomasz Goban – Klas, „w etymologicz-
nym znaczeniu słowo komunikowanie wywodzi się z łacińskiego commu-
nicare (być w realacji [w związku] z, uczestniczyć w, zrzeszać się z). Jednak 
jako współcześnie używany termin komunikowanie jest jalką językową 
z języka angielskiego (communication)”6. Pomimo, że obecnie pojęcie ko-
munikowanie jest, jak wydawać by się mogło, terminem powszechnie zna-
nym i tak też używanym w większości języków na świecie, „nie zawsze jest 
jednoznaczny i właściwie rozumiany.”7 Powołując się ponownie na Toma-
sza Goban – Klasę, należy zauważyć, że: „w wielu (…) krajach nadal bywa 
mylony z środkami fizycznej komunikacji, czyli transportu. Ciąży na nim 
tradycyjna praktyka porozumiewania się na odległość, która dawniej wy-
magała podróży lub przesłania listu. Komunikowanie korzystało z komu-
nikacji, czyli z środków transportu, takich jak wozy, konie, łodzie, statki 
oraz dróg, rzek, kanałów, morza. Ten związek wpłynął na język, stąd nadal 
po polsku wahamy się czy mówić komunikowanie czy raczej komunikacja, 
a często używamy tych słów wymiennie”8. O jednakowym pojmowaniu 
terminu trudno jest mówić, nawet wówczas, gdy termin ten „jest stosowa-
ny w celu określenia procesów przekazywania sygnałów i znaków”9. 

Podobnie jak w innych przypadkach definiowania różnych pojęć, na te-
mat których powstają liczne opracowania naukowe, tak i w przypadku 
terminu komunikowanie, „Niemal każdy autor obszerniejszej rozprawy 
poświęconej komunikowaniu uważa za swój obowiązek przedstawienie 
własnego rozumienia terminu. Nic dziwnego, że definicje komunikowa-
nia liczy się na setki”10.

Wprawdzie analiza definicji pojęcia komunikowanie nie jest tematem 
niniejszego opracowania, jednakże dla odpowiedniego przedstawienia 
problemu zostanie przedstawionych kilka najbardziej typowych znaczeń. 

Zatem komunikowanie jest „procesem, dzięki któremu rozumiemy in-
nych i z kolei sami staramy się być zrozumiani”11, jest to także „przekazy-
6  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2001, s. 41.
7  Ibidem.
8  Ibidem, s. 42.
9  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe, http://www.komunikacja.gda.pl (do-

stęp 30.01.2016 r.).
10  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy …, op. cit., s. 42.
11  M. Andersen, What is Communication, „Journal of Communication” 9/1959 r., s. 5.



51

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ SPECJALISTYCZNYCH…

wanie informacji, idei, emocji, umiejętności, itd. To właśnie akt lub proces 
transmisji jest zazwyczaj nazywany komunikowaniem”12. „Słowa tego uży-
wamy do określenia wszystkich sposobów, którymi ludzie oddziałowują 
na siebie”13, a także do określenia procesu, „przez który dwie osoby docho-
dzą do tych samych myśli lub uczuć”14. Cytując za Zbigniewem Nęckim, 
można stwierdzić, że „komunikowanie interpersonalne to podejmowana 
w określonym kontekście wymiana werbalnych i niewerbalnych sygna-
łów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. Do-
dać trzeba, że wymiana symboli (sygnałow) wymaga istnienia wspólnego 
kodu, znanego wszystkim uczestnikom sytuacji komunikacyjnej. Osoby 
nie znające kodu używanego przez innych rozmówców, mogą uczestni-
czyć w wymianie komunikacyjnej jedynie w tym zakresie, w jakim inni 
używają symboli powszechnie znanych”15.

Jak już wcześniej wspomniano wcześniej, poza pojęciem komuniko-
wanie, stosuje się również pojęcie komunikacja. Jest to „relacja między 
jednostkami”16. To także „w pierwszym rzędzie percepcja. Implikuje ona 
świadome lub nieświadome przekazywanie wiadomości przeznaczonych 
do poinformowania jednostki albo grupy odbiorców, jednak nie sprowa-
dza się wyłącznie do tego. W tym samym czasie gdy przekazywana jest 
informacja, odbywa się oddziaływanie wzajemne nadawcy i odbiorcy 
komunikatu, oraz wytwarza się efekt zwrotny (feed back, czyli sprzęże-
nie zwrotne).”17 „Komunikacja jest procesem organizowania wiadomości 
w celu stworzenia znaczenia”18. Komunikacja jest formą perswazji19. „Do-

12  B. Berelson, G. Steiner, Human Behavior, Brace and World Inc., New York, Harcourt 
1964, s. 254.

13  T. Anastasij, Communicating for Results, Cummings Publishing Co., Menlo Parc CA 
1972, s. 5.

14  M. Adler, Challenges of Philosophies in Communication, „Journal of Communication” 
(Special Supplement to Summer Issue) 1963, s. 449.

15  Z. Nęcki, Komunikacja…, op. cit., s. 98.
16  N. Sillamy, Słownik psychologii, Wydawnictwo „Książnica”, Warszawa 1994, s. 125.
17  Ibidem.
18  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, 

wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 31, [za:] 
L. R. Frey, C. H. Botan, G. L. Kreps, Investigating communication. An introduction to re-
search methods, Allyn & Bacon, Boston 2000.

19  Perswazja polega na wykorzystywaniu komunikacji do wzmacniania, zmieniania lub 
modyfikowania postaw, wartości, przekonań i działań słuchaczy (źródło: S. P. Morre-
ale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., s. 39).
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tyczy wpływania na innych w celu osiągnięcia własnych ceków. (…) Z tego 
punktu widzenia komunikacja jest o tyle skuteczna, o ile uda nam się prze-
konać innych, aby robili to, czego od nich oczekujemy”20.

Komunikacja ma sens tylko wtedy gdy odbywa się między co najmniej 
dwoma osobami21. Mówimy wtedy o komunikacji interpersonalnej, która 
jest „procesem wymiany znaków i/lub symboli, które nabierają znaczenia 
w kontekście interakcji kilku osób. Ta definicja łączy w sobie kilka cech 
komunikacji interpersonalnej, które odrózniają ją od komunikacji w in-
nych kontekstach. A zatem komunikacja interpersonalna: (1) jest proce-
sem wymiany, (2) składają się na nią znaki i symbole, (3) tworzy znaczenia, 
(4) przebiega w interakcji, (5) wymaga obecności niewielu osób, (6) jest 
relacyjna, (7) przyczynia się do powstawania związków międzyludzkich 
oraz (8) przebiega etapami”22. Natomiast, według Kingi Padzik, komuni-
kacja interpersonalna to „umiejętność komunikowania się, czyli zdolność 
jasnego, logicznego i trafnego przekazywania do odbiorcy informacji, ar-
gumentów, wiadomości, a z drugiej strony umiejętność jednoczesnego 
słuchania drugiej osoby (nadawcy), rozumienia jej i właściwego reagowa-
nia na jej komunikaty”23.

Jak już zostało powiedziane, komunikacja jest procesem organizowa-
nia wiadomości, a tymi są „słowa, dźwięki, działania i gesty, którymi lu-
dzie w toku interakcji wyrażają siebie wobec innych. Wiadomości mogą 
być wyrażane werbalnie lub niewerbalnie – poprzez dźwięki, działnia, ge-
sty. Mogą też mieć charakter symboliczny”24. Symbol, za S. P. Morrealem, 
B. H. Spitzbergiem i J. K. Bargem, definiujemy jako słowo, dźwięk, działanie 
lub gest, który odnosi się do jakiegoś obiektu25. „Symbol jest znakiem lub 
słowem wykorzystywanym do definiowania osoby, myśli lub przedmiotu”26. 
Ci sami autorzy stwierdzają, że system symboli „zawiera zestaw zwiąków 
między elementami oznaczającymi i obiektami, które reprezentują oraz ze-
staw związków między elementami oznaczającymi”27. System symboli „zor-
20  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., s. 39.
21  Zob, Ibidem, s. 84 i 282,
22  Ibidem, s. 280.
23  K. Padzik, Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludz-

kimi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 35.
24  Ibidem, s. 31.
25  Por. ibidem, s. 31.
26  Ibidem, s. 145.
27  Ibidem.
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ganizowany według reguł, który pozwala nam na odbieranie wiadomości 
i wrażeń w postaci słów oraz interpretowanie ich znaczenia”28 nazywamy ję-
zykiem. Inną nieco definicję języka przedstawia Zdzisław Uniszewski twier-
dząc, że „Język jest tworem społecznym i zachowuje w swej istocie piętno 
zbiorowego pochodzenia, jednostki nie mogą tworzyć go dowolnie, a in-
dywidualne użycia języka zależne są od użyć zbiorowych. Psychologia (…) 
w najwyższym stopniu uwzględnia fakt, iż język jako narzędzie komunikacji 
jest także sposobem interpretowania rzeczywistości”29. „Język to dużo wię-
cej niż tylko proste odbicie naszych wewnętrznych myśli, emocji i odczuć 
lub opisywanie ludzi, spraw i wydarzeń”30. Język jest też „funkcją ekspre-
sji przekazywania myśli za pośrednictwem znaków mających identyczną 
wartość dla wszystkich jednostek, które należą do tego samego gatunku, 
żyjącego na określonej przestrzeni”31. Należy tu zauważyć, że „język spełnia 
cztery kluczowe funkcje: (1) ukierunkowuje naszą uwagę, (2) tworzy mo-
zliwosci i ograniczenia, (3) określa tozsamość oraz (4) ułatwia współdzia-
łanie”32. Niektórzy autorzy prac naukowych dotyczących języka rozróżniają 
kilka form języka: 1. język bierny (ten, który się rozumie), 2. język czynny 
(ten, którego się używa, mający zawsze mniejszy zakres niż bierny, 3. język 
mówiony, 4. język niewerbalny33. „Słowa nie są niezbędne aby jedna osoba 
mogła przekazać innej jakieś znaczenie. W wielu przypadkach gesty, mimi-
ka i postawy wystarczają, by wyrazić nasze intencje”34.

Na tym etapie niniejszego opracowania można już podjąć próbę odpo-
wiedzi na pierwsze postawione na wstępie pytanie: Czy pracownicy spe-
cjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych realizujący zdania w za-
kresie ochrony fizycznej osób w komunikacji interpersonalnej posługują 
się językiem i żargonem zawodowym?

W tym miejscu prowadzonych rozważań dotyczących komunikacji in-
terpersonalnej należy zaznaczyć, że dotyczyć one będą języka fonicznego, 

28  Ibidem, s.141.
29  Z. Uniszewski, Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka 

kryminalistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 27.
30  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., 

s. 149
31  N. Sillamy, Słownik …, op. cit., s. 111.
32  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., 

s. 149
33  Por. N. Sillamy, Słownik …, op. cit., s. 111 – 112.
34  Ibidem, s. 112.
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czyli wokalno-audytywnego35. „Obok języków fonicznych istnieje klasa ję-
zyków, których teksty nadawane są i odbierane z wykorzystaniem zupełnie 
innego kanału przekazu informacji. Są to języki wizualno-przestrzenne”36. 
Użycie takiego języka przez pracowników specjalistycznych uzbrojonych 
formacji ochronnych realizujących zdania w zakresie ochrony fizycznej 
osób poruszone zostanie w dalszej części niniejszego opracowania.

Aby odpowiedź na powyższe pytanie miała znamiona wyczerpującej, 
jak na możliwości objętościowe niniejszego opracownia oczywiście, nale-
ży zdefiniować jeszcze pojęcie żargon.

Żargon (fr. jargon) jest „środowiskową odmianą języka narodowego, 
wytworzoną przez jakąś (zwykle zamkniętą) grupę społeczną, zawodową 
itp., odznaczającą się swoistym słownictwem”37. Władysław Kopaliński, 
uzupełnia wyżej zacytowaną definicję stwierdzając, że jest to „język zepsu-
ty, niepoprawny, niezgodny z normami”38. Natomiast Nowa Encyklopedia 
Powszechna PWN, definiuje żargon jako „argot39, slang40, język określonej 
grupy społecznej (nie terytorialnej), np. uczniów, studentów, żołnierzy, 
różniący się od języka ogólnonarodowego głównie pod względem leksy-
kalnym a nie gramatycznym, jak gwary czy dialekty ludowe; odrębność 
leksykalna żargonu może być niewielka albo tak znaczna, że przestaje być 
on zrozumiały dla osób nie wtajemniczonych; termin żargon ma w języku 
polskim mniej lub więcej ujemne zabarwienie (np. żargon złodziejski)”41. 

35  Język foniczny (wokalno-audytywny) – język mówiony (źródło: G. Gunia, Terapia lo-
gopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki 
surdologopedyczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006, s. 22).

36  M. Świdziński, Języki migowe, [w:] Podstawy neurologopedii, red., T. Gałkowski, E. Sze-
ląg, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 679.

37  M. Szymczyk (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1981, s. 1085.

38  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wie-
dza Powszechna, Warszawa 1985, s. 459.

39  Argot (fr.) jest to potoczna odmiana języka narodowego, używana przez określoną 
grupę społeczną, odznaczająca się ekspresywnością i pewnym zasobem odrębnego 
słownictwa, gwara środowiskowa (źródło: Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 73).

40  Slang (ang.) jest to język jakiejś grupy społecznej, środowiskowej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do języka angielskiego, gwara miejska, żargon (źrdło: Słownik wyrazów obcych 
PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 1020).

41  Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1997, s. 1070.
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Wyjaśnienia wymaga, a przynajmniej tak się wydaje, użycie przymiot-
nika „zawodowy” w zestawieniu z językiem i żargonem. Jak zauważa traf-
nie Zdzisław Uniszewski, „chodzi tu bowiem o ogół okoliczności poza-
językowych, definiujących nam rodzaj stosunków społecznych, tj. sferę, 
w której dochodzi do powstania, użycia i ewolucji znaczeń analizowane-
go żargonu”42 lub/i języka. „Stosunkami tymi są rozmaite formy prawne 
najemnej pracy podporządkowanej, wykonywanej odpłatnie w celach 
zarobkowych”43. Jak zauważa dalej Zdzisław Uniszewski, „przez zawodo-
wość żargonu rozumiemy jego pragmatyczny związek z wiedzą, umiejęt-
nosciami i predyspozycjami (kwalifikacjami) do wykonywania danej pra-
cy (…)”44. Jak podaje Encyklopedia wiedzy o języku polskim, „niektórzy 
językoznawcy uważają, że potocznie żargonem nazywamy język specjalny 
(np. zawodowy), do którego mamy stosunek pogardliwy”45.

Wracając jednakże do meritum i próby odpowiedzi na pierwsze z zada-
nych pytań należy przyglądnąć się językowi używanemu przez pracowni-
ków SUFO realizujących zadania w zakresie fizycznej ochrony osób. 

Należy zwrócić uwagę, że przyczyną istnienia żargonu i gwary pracow-
ników SUFO realizujących tak odpowiedzialne zadanie jakim jest ochrona 
osób, „jest nie tylko wygodna skrótowość przekazu werbalnego (…), ale 
też próba kamuflowania swojego postępowania (…)”46.

Poruszający się w szyku ochronnym członkowie zespołu eskortowego, 
wymieniają między sobą spostrzeżenia dotyczące potencjalnych zagrożeń, 
jak również, informują się wzajemnie o podejmowanych czynnościach 
ochronnych i interwencyjnych. Ponadto dowódca ochrony lub dowódca 
zmiany wydaje również polecenia i rozkazy pozostałym członkom zespołu 
ochronnego. Polecenia, rozkazy i informacje, ze względu na ich charakter 
i poufność muszą być krótkie, zwięzłe, stanowić solidny nośnik informa-
cji. Muszą być zrozumiałe nawet w przypadku powstawania zakłóceń w ich 
przekazie i odbiorze. Muszą być wypowiadane głośno oraz nieść ze sobą 
odpowiedni ładunek emocjonalny. Nadto, jak już wspomniano wcześniej, 
muszą zapewnić zachowanie odpowiedniego poziomu pofności czy wręcz 

42  Z. Uniszewski, Żargon zawodowy …, op. cit., s. 14.
43  Ibidem.
44  Ibidem, s. 15.
45  S. Urbańczyk, M. Kucała, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich „Ossolineum”, Wrocław 1978, s. 412 – hasło: żargon.
46  Z. Uniszewski, op. cit. s. 52.
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tajności i winny być zrozumiałe tylko dla wąskiego grona odbiorców. Uży-
wane frazy47 powinny być frazami prostymi mającymi postać zdań poje-
dynczych. Używane są też pojedyncze słowa. Zarówno rozkazy, polecenia 
i informacje powinny zachowywać jasność i precyzję sformułowań. Zauwa-
żalne są tu, niekiedy nawet znaczne, różnice pomiędzy językiem etnicznym, 
a językiem używanym przez pracowników SUFO w trakcie realizacji zadań 
ochronnych. Różnice te dotyczą w pierwszej kolejności słownictwa, Podob-
nie, jak zauważył to Zdzisław Uniszewski w przypadku języka pracowni-
ków śledczych i operacyjnych, chodzi tu głownie o to, że analizowany język 
pracowników ochrny (SUFO) „wyrasta z pnia powszechnego, klasycznego 
języka etnicznego i posługuje się jego określeniami, ale nadaje mu inne, czę-
sto zakonspirowane (…) i celowo wieloznaczne treści”48. Opierając się nadal 
na spostrzeżeniach Zdzisława Uniszewskiego, można stwierdzić, że podo-
bieństwo w zakresie przeznaczenia i stosowania języka zawodowego orga-
nów śledczych i pracowników ochrony, polega na maskowaniu treści komu-
nikatu. Maskowanie to natomiast polega „na użyciu wyselekcjonowanych 
określeń powszechnego języka etnicznego i zestawieniu ich w takiej kombi-
nacji, że dla osoby nieobeznanej nie dostarczą one przejrzystej, jednoznacz-
nej informacji o tym, co się wydarzyło”49 lub ma czy też może się wydarzyć. 

W celu sprawnego posługiwania się słownictwem zawodowym pra-
cowników ochrony w pełnym zakresie, wszyscy uczestnicy dialogu 
muszą przestrzegać dyscypliny językowej50. Należy przy tym pamiętać, 
że w komunikacji interpersonalnej w zespołach ochronnych tego typu 
„nie ma miejsca na dowolność języka komend”51, rozkazów i informa-
cji. Można przy tym zauważyć, że proces komunikacji interpersonalnej 
wykazuje znaczne „podobieństwo do rozwiązań przyjętych w armii”52 
i w policji. „Dotyczy to zwłaszcza jednostek (…), których zadaniem jest 
bezpośrednie rozpoznanie przeciwnika, rozpracowanie go i zwalczanie 
w kontakcie bezpośrednim”53.

47  Fraza (łac. phrasis) – jednostka nadrzędna w stosunku do wyrażeń i zwrotów, zawie-
rająca podmiot i orzeczenie, np.: serce boli, mróz bierze (źródło: Słownik wyrazów 
obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 364).

48  Z. Uniszewski, op. cit. s. 58.
49  Ibidem, s. 61.
50  Por. ibidem, s. 61
51  Ibidem, s. 79
52  Ibidem.
53  Ibidem.
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Język pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochron-
nych realizujących zadania w zakresie ochrony osób, podobnie jak ję-
zyk wojskowy, „jest zbiorem odmian specjalistycznych wyróżniających 
się własnym słownictwem i własną frazeologią, a poza tym odpowied-
nim dla siebie doborem innych środków językowch”54. Język zawodowy 
pracowników SUFO oraz pewna liczba innych języków, „wypracowały 
sobie własne specyficzne formy posługiwania się elementami języka 
naturalnego”55, nie spotykane poza kręgiem specjalistycznych formacji. 
„Są to mianowicie komendy, kryptonimy, sygnały rozpoznawcze, hasła 
itd. Oprócz innych cech reprezentują one daleko posuniętą zwięzłość. 
Podczas gdy komendy są maksymalnie skondensowanymi rozkazami 
o treści niekoniecznie tajnej, to kryptonimy, sygnały rozpoznawcze i ha-
sła zawierają z reguły treść utajnioną”56. 

Analizując język pracowników SUFO realizujących zadania w zakresie 
ochrony osób dochodzi się do wniosku, że najbardziej widocznymi jego 
cechami są: skrótowość, zwięzłość, znaczenie umowne lub utajnione. Stani-
sław Marciniak stwierdza, że „Dla osiągnięcia celów operacyjno-taktycz-
nych język dowodzenia powinien charakteryzować się co najmniej nastę-
pującymi definiowalnymi cechami:
– komunikatywnością,
– prostotą,
– logicznością,
– jednoznacznością,
– dokładnością,
– zrozumiałością,
– kategorycznością”57.

Większość tych cech wykazywać powinien język zawodowy pracow-
ników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych realizujących 
zadania w zakresie ochrony osób.

Należy pamiętać, że podstawowe znaczenie w procesie tworzenia się 
różnego rodzaju gwar, języków specjalnych i wszelkich osobliwości języ-
kowych w obrębie języka etnicznego ma mowa potoczna58. 

54  Ibidem, s. 80.
55  Ibidem.
56  Ibidem.
57  S. Marciniak, Język wojskowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1987, s. 56 – 57.
58  Por. Z. Uniszewski, op. cit., s. 86.
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Jak zauważa Zdzisław Uniszewski, „w środowiskach ludzi związa-
nych wspólną pracą czy też jakąkolwiek formą działalności społecznej 
język potoczny nie wystarcza. Tworzą się tam odmiany języka narodo-
wego nazywane gwarami środowiskowymi. Uważa się, że najliczniejszą 
grupę stanowią gwary zawodowe”59. Warto przytoczyć tu opinię, Stani-
sława Kani, twierdzącego, że „o ich odrębności decyduje zarówno ter-
minologia specjalna, jak i warstwa tzw. profesjonalizmów, to jest wyra-
zów i związków frazeologicznych charakterystycznych dla określonego 
środowiska zawodowego”60. 

„Odmienność słownictwa profesjonalnego polega przede wszystkim 
na tym, że wykształca się ono pod wpływem określonej konieczności 
życiowej. Im częściej człowiek styka się z tym samym wycinkiem czy 
obszarem rzeczywistosci, tym bardziej wyodrębniają się poszczegól-
ne fragmenty z ogólnego tła rzeczywistości co znajduje z kolei odbicie 
w systemie leksykalnym języka. Zainteresowanie praktyczne, zwłasz-
cza gdy jest ono intensywne, wpływa na powstanie odpowiedniej ter-
minologii. (…) Pojawiająca się w konsekwencji takich uwarunkowań 
praktycznych specjalizacja zawodowa znajduje odzwierciedlenie w spe-
cjalnym słownictwie, nieraz trudno zrozumiałym dla osób spoza danej 
grupy zawodowej”61. 

Pracownicy SUFO posługują się specjalistycznym językiem zawodo-
wym choćby w celu wskazywania zagrożenia. Funkcjonuje tu np. system 
wskazywania zagrozenia, którego celem jest „(…) zaalarmowanie agentów 
ochrony o nadchodzącym zagrożeniu wraz z określeniem jego rodzaju 
i kierunku za pomocą ustnego (wyrażonego głosem) komunikatu. Komu-
nikat ten powinien być krótki, jasny i zrozumiały. Należy podać rodzaj 
broni i jej położenie względem osoby ochranianej”62.

Przykładowe komunikaty foniczne tego typu mogą brzmieć: „szósta pi-
stolet dół”63, „dziesiąta niski strzelec”64, „druga okno snajper”65, „karabin 

59  Ibidem, s. 86.
60  S. Kania, Polska gwara konspiracyjno-partyzancka 1939‒1945, wyd. II, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1986, s. 29.
61  Z. Uniszewski, op. cit., s. 87.
62  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne, Sopot 2008, s. 82.
63  Ibidem.
64  Ibidem.
65  Ibidem.
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jedenasta wysoko”66, „mężczyzna piąta wysoko”67, „kontakt szósta poziom, 
kanapa, rzut dwunasta poziom, odskaczam, klamka na szóstej, parasol, 
beduin, krycie, robi iwana, głowa dół, dosiad sektory, góra sektory, gwiaz-
da dawida, gwiazda teksasu, pudełko, kosa”68.

Podsumowując tę część opracowania należy stwierdzić, że istnie-
je zawodowy żargon i język pracowników SUFO, wykorzystywany 
do interpersonalnej komunikacji werbalnej pozwalający „w paru sło-
wach przekazać istotną informację pomimo uciążliwej w danym mo-
mencie obecności osób postronnych. Potakujący lub przeczący ruch 
głową w odpowiedzi na jakieś lakoniczne i pozornie niewinne pytanie 
(…), mogą stanowić wystarczającą w tym momencie informację dla zo-
rientowanego adresata”69.

W związku z tym, że udało się stwierdzić, istnienie zarówno specja-
listycznego języka takiego jak żargon zawodowy pracowników specjali-
stycznych formacji ochronnych realizujący zadania w zakresie ochrony 
osób, należy podjąć próbę odpowiedzi na drugie z zadanych na wstępie 
pytań: Czy poza komunikacją werbalną foniczną pracownicy specjalistycz-
nych foracji ochronnych realizujący zadania w zakresie ochrony fizycznej 
osób w komunikacji interpersonalnej wykorzystują inny sposób komuniko-
wania się?

Omówiona w ramach odpowiedzi na poprzednie pytanie forma ko-
munikacji werbalnej fonicznej jest podstawową formą komunikacji in-
terpersonalnej wewnątrz zespołów realizujących zadania w zakresie 
ochrony fizycznej osób. Jak już wspomniano wcześniej ta forma komu-
nikowania posiada kilka cech, z których jedna, odpowiednie kodowanie, 
zapewnia w dużym stopniu pofność (tajność) przekazywanej informacji. 
W niektórych okolicznościach wykorzystanie języka fonicznego staje 
się jednakże niekorzystne, czy to ze względu na możliwość ujawnienia 
zajętego stanowiska, lub ujawnienia przynależności do danego zespołu 
ochronnego, czy chociażby w sytuacji zachowania kontaktu wzrokowe-
go z członkami grupy bez mozliwości kontaktu fonicznego. Pamiętając, 
66  R. Radziejewski, Ochrona osób. Poradnik dla każdego, Wydawnictwo PAW, Warsza-

wa 1997, s. 92.
67  Ibidem.
68  Przykłady komunikatów używanych przez pracowników Sekcji Ochrony Osobistej 

Biura Ochrony „PROTECTOR” – Paweł Pajorski, którego autor niniejszego opraco-
wania był właścicielem w latach 1992 – 2010.

69  Z. Uniszewski, op. cit., s. 102.



60 

PAWEŁ PAJORSKI

że „(…), komunikacja międzyludzka jest zawsze niczym więcej niż wy-
mianą znaków”70, w takich sytuacja wykorzystywany jest język manualny 
zwany też językiem wizualno – przestrzennym lub językiem migowym71, 
przy czym pamiętać też tu należy, że nie jest to „standardowy” język mi-
gowy, taki jak np.: alfabety palcowe72, dwuręczny alfabet brytyjski73, PJM74 
BSL75, ASL76. Nie jest też podobny do alfabetu więziennego77. W swo-
jej formie i charakterze przypomina raczej tzw. migankę78 więzienną, 
z tą róznicą, że nie wykorzystywane są (lub bardzo rzadko) poszczególne 
litery alfabetu ale gesty oznaczające poszczególne słowa, czasem krótkie 
zwroty lub wręcz określające zaistniałą sytuację (kod gestykulacyjny – mi-
gowe znaki ideograficzne79). 

70  Z. Nęcki, op. cit., s. 33.
71  Język migowy – zespół środków, za pomocą których porozumiewają się ludzie niesły-

szący pomiędzy sobą i z ludźmi słyszącymi, obejmujące właściwe danym środowiskom 
słownictwo oraz sposób przekazywania znaków migowych (źródło: B. Szczepankow-
ski, Język migowy pierwsza pomoc medyczna, Centrum Edukacji Medycznej, Warsza-
wa 1996, s. 116).

72  Alfabet palcowy – ułożony w tradycyjnym porządku zestaw znaków migowych (dak-
tylogramów) odpowiadających poszczególnym literom, zazwyczaj reprezentowanych 
przy pomocy odpowiednich układów prawej ręki na wysokości twarzy po prawej stro-
nie (alfabety dwuręczne przed środkiem klatki piersiowej (B. Szczepankowski, op. cit., 
s. 114).

73  Daktylogramy dwuręcznego alfabetu brytyjskiego – patrz: B. Szczepankowski, Lekto-
rat języka migowego, Polski Związek Głuchych, Warszawa 1986, s. 67

74  PJM – Polski Język Migowy (źródło: M. Swidziński, op. cit., s. 680).
75  BSL – Brytyjski Język Migowy (źródło: Ibidem).
76  ASL – Amerykański Język Migowy (źródło: Ibidem).
77  Alfabet więzienny (tzw. „łapki”) – ideogramy – patrz: Z. Sokalski, Język migowy środo-

wisk przestępczych, Prokuratora Okręgowa w Zielonej Górze, http://www.zielona-gora.
po.gov.pl/index.php?id=26 s. 4 – 11, (dostęp 15.02.2014 r.).

78  Miganka – środka komunikacji, w jakim znaki pokazuje się palcami obu rąk albo tylko 
jedną ręką lub częścią twarzy. Migankę stosuje się w sytuacjach, w których rozmówcy 
widzą się, ale się nie słyszą lub kiedy nie chcą być słyszani przez inne osoby (źródło: 
R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, Język podkultury więziennej – gwara, język migowy, 
tatuaż, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, Nr 13, styczeń – 
czerwiec 2013, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Ape-
iron” w Krakowie, Kraków 2013, s. 127).

79  Ideografia (gr. idéa – wyobrażenie, pojęcie, gráphö – piszę, opisuję) – dział języka mi-
gowego obejmujący zestaw znaków migowych odpowiadających poszczególnym wy-
razom (czasem także krótkim dwuwyrazowym zwrotom np. „nie mam”, „nie wiem” 
itp.), (źródło: https://sites.google.com/site/jezykmigi/ideografia dostęp 15.02.2014 r.).
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Język wizualno przestrzenny używany przez pracowników SUFO przy-
pomina zatem bardziej cuing80. Gesty wykonywane przez nadawcę mogą 
i oznaczają określony zespół działań, których nadawca oczekuje od odbior-
cy (ów), czyli pozostałych pracowników wykonujących w danym momen-
cie zadania ochronne, po wykonaniu wybranego znaku81. „Pamiętać należy, 
że gesty te zastępują komunikaty słowne i pełnią analogiczną funkcje do ha-
seł – kluczy”82. Wykorzystywane są też wprawdzie znaki daktylograficzne83 
ale wyłącznie do podawania liczebników głównych i porządkowych84.

„Zespół ścisle ustalonych gestów stanowi kod, czyli swoisty język (…). 
Gesty zastępują słowa (…), zamiast wydwać polecenia ustnie przekazuje 
się je ruchem dłoni”85. Każdy gest w ramach tej formy komunikacji inter-
personalnej to ideogram86. Ideogramy to symbole, znaki służące porozu-
miewaniu się. „Sens znaku symbolicznego wypływa wyłącznie z umowy 
między tymi, którzy się nim posługują”87.

W użytku pracowników spejalistycznych uzbrojonych formacji ochron-
nych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób istnieje szereg 
znków ideograficznych zarówno tych przyjętych od jednostek specjalnych 

80  Cuing (ang. cue – a signal, such as a word or action...) lub visual cuing – to nic innego jak 
zbiór gestów i słów używanych przez instruktora do porozumiewania się z grupą ćwi-
czących fitness, czyli zbiór gestów zastępujących określone wyrażenia słowne (źródło: 
A. Czajkowska, Cuing: komunikacja instruktora z grupą, http://www.fit.pl/eksperci/
fitness/agnieszka_czajkowska/publikacje/cuing--komunikacja-instruktora-z-grupa, 
166,1,0.html dostęp 15.02.2014 r.)

81  Por. A. Czajkowska, op. cit.
82  Ibidem.
83  Daktylografia – sposób porozumiewania się na migi, za pomocą znaków dwanych pal-

cami rąk, stosowany np. wśród głuchoniemych, miganie, chirologia (źródło: Słownik 
wyrazów..., op. cit., s. 204).

84  Liczebniki  – wyrazy, które oznaczają liczbę lub kolejność liczbową, osób, zwierząt 
i rzeczy. Ze względu na róznice w znaczeniu i zastoswaniu liczebników rozróżnia-
my m.in. liczebniki główne, np.: dwa, pięć, dwadzieścia siedem, liczebniki porządko-
we, np.: drugi, dwudziesty siódmy (źródło: M. Jaworski, Podręczna gramatyka języka 
polskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974, s. 37.

85  A. Cegiełka, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Wydawnictwo ISKRY, Warsza-
wa 1986, s. 7.

86  Ideogram (gr. idéa  – wyobrażenie, pojęcie, grámma  – zapis)  – znak migowy wcho-
dzący w skład ideografii, posiadający określone znaczenie pojęciowe (odpowiadający 
wyrazowi lub grupie wyrazów, bądź zwrotowi), (źródło: https://sites.google.com/site/
jezykmigi/ideografia dostęp 15.02.2014 r.).

87  A. Cegiełka, A. Markowski, Z polszczyzną …, op. cit., s. 8.



62 

PAWEŁ PAJORSKI

jak też tych stanowiących „wewnętrzny język kodowy” podmiotu, w którym 
zatrudnieni są pracownicy lub też sekcji (zespołu), w ramach której pracow-
nicy ci wykonują swoje zadania zwiazane z ochroną fizyczną osób.

Przykłady znaków daktylograficznych oraz migowych znaków ideogra-
ficznych przedstawiono poniżej.
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Rys. Znaki ideograficzne.  
(źródło: http://lifehacking.pl/2012/06/21/infografika-jak-porozumiewaja-sie-jednostki
-specjalne/)

Widać zatem niezbicie, że w specjalistycznych uzbrojonych formacjach 
ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób wy-
korzystywany jest również inny, nie tylko foniczny, sposób komunikowa-
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nia się członków zespołow ochronnych. Jest nim specyficzny język migo-
wy – język gestów.

Jak zauważył Marek Świdziński „Języki migowe od fonicznych różni 
tylko jedno: natura fizyczna tekstu. Różnica ta jednak ma konsekwencje 
bardzo dalekie. Tekst migowy jest przestrzenny (nie: linearny); generu-
je go zbiór niezależnych artykulatorów (nie: jeden aparat artykulacyjny); 
nadawanie skierowane jest zawsze wprost do odbiorcy (nie: dookoła); od-
biór w czasie rzeczywistym dokonuje się za pomocą wzroku (nie: słuchu); 
przestrzeń jest zarazem przedmiotem przekazu i kształtem przekazu (nie: 
tylko przedmiotem)”88.

Podsumowując można stwierdzić, że w specjalistycznych uzbrojonych 
formacjach ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycz-
nej osób w celu komunikowania się wewnątrz zespołów ochronnych wy-
korzystywane są dwa tory komunikacji – tor foniczny i tor wizyjny. Oba 
te tory wykorzystywane są w różny sposób i z różnym natężeniem w za-
leżności od zaistniałej sytuacji, jednakże cel ich wykorzystania jest w obu 
przypadkach ten sam – przekaz niezbędnych, skondensowanych informa-
cji lub poleceń. Jednym słowem komunikacja.
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„Powiedz mi, zapomnę. Pokaż, może zapamiętam. 
Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem.”1

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje rolę skutecznej komunikacji w procesie stano-
wienia przepisów krajowych o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych w Polsce. W pięciu zwięzłych punktach autorka przedstawia elementy 
skutecznej komunikacji, cechy takiej komunikacji w omawianym procesie, 
oraz przyczyny i skutki jej braku dla bezpieczeństwa przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych. Na zakończenie autorka dokonuje podsumo-
wania tych punktów oraz przedstawia własne wnioski. Celem artykułu jest 
zapoznanie czytelnika z elementami komunikacji w procesie stanowienia 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w Polsce oraz 
analiza tych elementów, które są najważniejsze dla skuteczności komuni-

1  Przysłowie chińskie, [w:] S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera Praktyka prowa-
dzenia szkoleń, Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004, s. 15.
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kacji i bezpieczeństwa omawianego przewozu, Artykuł, oprócz zagadnień 
teoretycznych dotyczących sztuki porozumiewania się, zawiera komenta-
rze, odwołania do przydatnej dla czytelnika literatury oraz cytaty, a także 
spostrzeżenia autorki. 

Słowa kluczowe: 

komunikacja, przewóz drogowy, bezpieczeństwo przewozu drogowego, 
towary niebezpieczne, proces stanowienia przepisów 

Abstract

The aim of this article is to present a basic knowledge about effective com-
munication in the process of making law in road carriage of dangerous goods 
in Poland. In five parts the author gives the most important information on 
that matter, which is based on the most popular literature and governmen-
tal legislation process, additional theoretical questions and comments. To 
make the article more useful, author presents not only theory but also cur-
rent observations and remarks, interesting glossaries and annotations. The 
article brings up subjects from social communication, safety and security 
studies in road carriage of dangerous goods as well as legal studies.

Keywords: 

communication, road carriage, safety of road carriage, dangerous goods, 
process of making la, governmental legislation process

WPROWADZENIE

Komunikacja jest ważnym i koniecznym elementem procesu stanowienia 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Uczestnicy 
tego procesu komunikują się pomiędzy sobą na każdym etapie stanowie-
nia tych przepisów, zarówno międzynarodowym, unijnym, jak i krajo-
wym, w różnych formach i płaszczyznach komunikowania się, zarów-
no werbalnych, jak i niewerbalnych oraz świadomych i nieświadomych. 
Komunikacja wpływa na przebieg stanowienia omawianych przepisów 
oraz na ich treść normatywną, a to oznacza, że powinna być świadoma, 
a co za tym idzie, skuteczna. 

Celem niniejszej pracy jest omówienie podstawowych pojęć dotyczą-
cych komunikacji, cech i istoty skutecznej komunikacji w procesie sta-
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nowienia przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
w Polsce oraz wskazanie przyczyn i efektów (skutków) braku takiej komu-
nikacji w omawianym procesie.

Na potrzeby niniejszej pracy autorka przyjmuje następujące definicje2 
używanych określeń:

„towary niebezpieczne” – materiały lub przedmioty, które ze względu 
na stwarzane zagrożenia, wynikające z ich właściwości fizycznych, che-
micznych i biologicznych, mogą być przewożone wyłącznie na warun-
kach i po spełnieniu wymagań określonych w przepisach. W odniesieniu 
do przewozu drogowego przepisami tymi są: Umowa ADR3, zwana dalej 
„ADR”, dyrektywa 2008/68/WE4, zwana dalej „dyrektywą” oraz ustawa 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych5, zwana 
dalej „ustawą o ptn”;

„przewóz drogowy towarów niebezpiecznych” – każde przemieszczanie 
towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych 
drogach ogólnodostępnych, z  uwzględnieniem postojów wymaganych 
podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem6;

„proces stanowienia przepisów” – ciąg uporządkowanych, powtarzal-
nych zdarzeń lub czynności podejmowanych przez organy administracji 
rządowej, zmierzających do uchwalenia ustaw lub do wydania rozporzą-
dzeń, jako zbiorów norm określających pożądany sposób postępowania 
w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w Polsce;

„komunikacja” – każda świadoma lub nieświadoma interakcja zacho-
dząca pomiędzy ludźmi. Interakcja ta polega na przekazywaniu informa-
cji pomiędzy uczestnikami komunikacji, tj. pomiędzy nadawcą i odbiorcą, 
poprzez kanały informacyjne, w określonym kontekście, za pomocą sym-

2  Autorka formułuje definicje przywołujące relacje oznaczania, tzn. relacje, które zacho-
dzą pomiędzy nazwą a jej desygnatami. Szerzej na ten temat, [w:] M. Zieliński, Wykła-
dania prawa Zasady, Reguły, Wskazówki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, War-
szawa, 2006, s. 208.

3  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 815).

4  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. 
w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z dnia 
30.9.2008, s. 13‒59).

5  (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.).
6  Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 

Ibidem.
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boli tworzonych przez słowa oraz mowę ciała (obrazy, dźwięki, czy dotyk), 
dzięki czemu nawiązywany jest stan łączności (kontakt)7. Autorka przyj-
muje również, że określenie „komunikacja” obejmuje dialog wewnętrzny, 
czyli świadomą lub nieświadomą interakcję zachodzącą pomiędzy myśla-
mi wyrażającymi procesy racjonalne i emocjonalne przebiegające w mó-
zgu jednego człowieka. 

Na potrzeby niniejszej pracy autorka przyjmuje następującą hipotezę8:
„Zakładam, że w procesie stanowienia przepisów o przewozie dro-

gowym towarów niebezpiecznych w Polsce, skuteczna komunikacja jest 
to komunikacja, która realizuje cel tego procesu, tj. uchwalenie lub wyda-
nie norm określających pożądany sposób postępowania w tym przewozie”.

Przyjmując ww. hipotezę autorka ogranicza obszar badań do procesu 
stanowienia ustaw i rozporządzeń w ramach rządowego procesu legisla-
cyjnego, którego uczestnikami są: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, 
ministrowie oraz podmioty stanowiące czynnik społeczny, głównie polskie 
stowarzyszenia związane z omawianym przewozem9. Wprowadzenie takich 
ograniczeń autorka uzasadnia podmiotowym i terytorialnym zakresem 
obowiązywania ustaw i rozporządzeń, (zawierają przepisy powszechnie 
obowiązujące wszystkich, na całym terytorium Polski) oraz swoim doświad-
czeniem, jako legislatora w rządowym procesie legislacyjnym.

ROZWINIĘCIE

1. SKŁADNIKI, PRZEBIEG I SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI 

Biorąc pod uwagę wskazaną we wstępie definicję określenia „komunika-
cja”, należy stwierdzić, że zawiera ona zespół niezbędnych i stałych skład-

7  A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo „TEXT”, Wro-
cław-Warszawa 1996, s. 10; J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wy-
dawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998, s. 48; H. Mruk (red.), 
Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, 
Poznań 2002, s. 7; Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza: Dru-
karnia ANTYKWA s.c., Kraków 2000, s. 98.

8  Szerzej na temat hipotez, jako domysłów i przypuszczeń w badaniach naukowych, [w:] 
M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 2012, s. 40‒42.

9  Szerzej na temat ustawy i rozporządzenia, jako zbioru norm postępowania (przepisów 
prawa) oraz na temat rządowego procesu legislacyjnego, w: A. Szmyt, Konstytucyjny 
system źródeł prawa w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2005, s. 5‒189.
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ników, charakterystycznych dla każdego procesu komunikowania się. 
Składnikami tymi są: źródło, komunikat, kanał, sprzężenie zwrotne, kon-
tekst i zakłócenia, a przedstawia je rysunek poniżej:

Rys. 1. Komunikacja interpersonalna. Charakterystyka i pojęcia podstawowe10. 

Źródłem w komunikacji jest zarówno nadawca (autor), jak i odbiorca 
(adresat), którzy mogą być tymi samymi albo innymi osobami, a komu-
nikatem jest przekazywana pomiędzy nimi treść, czyli informacja (wia-
domość) o charakterze prywatnym lub służbowym. Każde źródło cechuje 
motywacja, system wartości, stopień zaangażowania w akt komunikacji 
oraz subiektywne nastawienie do drugiego źródła. Sposób przekazywania 
komunikatu to kanał11, którym są zmysły człowieka oraz środki technicz-
ne, np. telefony, faksy, komputery, czy tablety. 

Dokonując wyboru kanału komunikacji nadawca i odbiorca powin-
ni zwrócić szczególną uwagę na umiejętność posługiwania się środkami 
technicznymi, jako pośrednimi kanałami komunikacji, które mogą znie-

10  Źródło: K. Grzegorczyk, M. Wieleba-Walicka, Materiały szkoleniowe Projektu współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecz-
nego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‒2013, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. „Wysoko wykwa-
lifikowane kadry systemu oświaty”, Projekt nr POKL.09.04.00‒14‒110/09 „Edukacja 
na rzecz bezpieczeństwa i skuteczna komunikacja nauczyciel-uczeń”.

11  J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Zielono-
górskiej, Zielona Góra 1998, s. 59.
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kształcać nadawaną i otrzymywaną informację. Sprzężenie zwrotne jest 
to reakcja12 odbiorcy na komunikat nadawcy; jest to również nastawienie 
oraz postawa odbiorcy wobec nadawcy i jego komunikatu. 

Komunikacja przebiega w określonym miejscu, czasie i warunkach 
(okolicznościach), a  jej uczestników cechuje określony poziom wiedzy 
i doświadczenia oraz określone samopoczucie wpływające na nadawany 
i odbierany komunikat. 

Procesowi komunikacji towarzyszą zakłócenia, czyli filtry – biologicz-
ne, społeczne i indywidualne, np. przekonania, wartości i poglądy, oraz 
szumy – zewnętrzne i wewnętrzne zniekształcenia, np. hałas, negatywne 
myśli. Zakłócenia te wpływają na treść nadanego i odebranego komunika-
tu, na sposób i jakość jego nadawania i odbierania oraz na reakcję odbior-
cy na nadany komunikat.

Rys. 2. Proces komunikacji. Składniki, struktura i przebieg13.

Komunikacja przebiega:
- na dwóch poziomach: świadomym – racjonalnym oraz nieświadomym – 

emocjonalnym, na których przekazywane są komunikaty;
- w dwóch formach: werbalnej – słownej (ustnej albo pisemnej) oraz nie-

werbalnej – mowa ciała (znaki, symbole, gesty, sposoby zachowania się, 

12  J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji…, s. 60. 
13  Źródło: K. Grzegorczyk, M. Wieleba-Walicka, Materiały szkoleniowe Projektu współ-

finansowanego przez Unię Europejską
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mimika, dźwięk, postawa ciała). Wyboru formy dokonują uczestnicy ko-
munikacji, zależy on od treści komunikatu, warunków jego przekazywa-
nia, rodzaju odbiorcy, nadawcy i planowanych efektów14. 

Komunikacja od strony nadawcy polega na przekazywaniu odbiorcy 
na poziomie świadomym i nieświadomym: wynikającego z intencji oraz 
mogącego wynikać z emocji komunikatu werbalnego, zakodowanego 
za pomocą słów i reguł użytego języka oraz wynikającego z emocji i mo-
gącego wynikać z intencji komunikatu niewerbalnego, zakodowanego 
za pomocą mowy ciała. Komunikacja od strony odbiorcy polega nato-
miast na odbieraniu komunikatu werbalnego i niewerbalnego przekaza-
nego przez nadawcę oraz na odkodowaniu i interpretacji tego komunikatu 
na poziomie świadomym i nieświadomym. Każda komunikacja wywołuje 
skutek, ale nie każda komunikacja jest skuteczna (np. gdy nadany komu-
nikat odbiera osoba trzecia, nie zaś odbiorca oczekiwany przez nadawcę). 
Skutkiem komunikacji jest wywieranie wpływu, czyli wywoływanie przez 
nadawcę komunikatu określonego (jakiegoś) zachowania po stronie od-
biorcy tego komunikatu. 

Rys. 3. Skuteczność komunikacji15.

Skuteczna komunikacja z punktu widzenia nadawcy to komunikacja, 
która wywołuje po stronie odbiorcy zachowanie świadomie oczekiwane 
przez nadawcę. Świadomy nadawca kontroluje treść nadawanego komuni-
katu, czego skutkiem jest usunięcie z niego części nieświadomej. Skutecz-
na komunikacja z punktu widzenia odbiorcy polega na odczytaniu i zro-
zumieniu (otrzymanego) komunikatu zarówno w jego części świadomej, 
jak i nieświadomej. Świadomy odbiorca kontroluje wpływ, jaki ma na nie-
go odbierany komunikat, nie dopuszczając, aby wpływ ten przebiegał poza 
jego świadomością.

14  H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 8.

15  Źródło: Ibidem.
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CECHY KOMUNIKACJI W PROCESIE STANOWIENIA PRZEPISÓW 
O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Proces stanowienia przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych, którego definicję wskazano na wstępie, przebiega na trzech poziomach: 
– międzynarodowym, obejmującym: 
– przygotowywanie własnych i analizę proponowanych zmian do ADR, 
– przygotowanie oficjalnego stanowiska Polski i  instrukcji wyjazdowych 

z tym związanych, 
– reprezentowanie Polski w komitetach ekspertów i w grupach roboczych 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (EKG ONZ) oraz 

– raportowanie ministrowi właściwemu do spraw transportu działań pod-
jętych w ramach ww. prac;

– unijnym, obejmującym ww. czynności podejmowane na poziomie orga-
nów Unii Europejskiej (UE), tj. na forach komitetów Komisji Europej-
skiej i Rady;

– krajowym, obejmującym: wprowadzanie zmian wynikających z nowe-
lizacji ADR oraz unijnego procesu legislacyjnego w oparciu o rządowy 
proces legislacyjny oraz inicjowanie w kraju innych, niezbędnych zmian 
merytorycznych i legislacyjnych. 

Proces stanowienia przepisów o przewozie drogowym towarów niebez-
piecznych w Polsce dzieli się na etapy stanowienia przepisów, tj. projek-
towanie, uzgadnianie, podpisywanie i publikowanie; jest uporządkowany 
hierarchicznie, tj. istnieje określona kolejność każdej z nich oraz jest ini-
cjowany przez organy administracji rządowej. Etap projektowania obej-
muje: analizę potrzeby wprowadzenia zmian do przepisów, ocenę skut-
ków wprowadzanych zmian (OSR), opracowanie założeń do projektu aktu 
prawnego obejmującego wyłącznie zmiany albo opracowanie projektu no-
wego aktu prawnego, przygotowywanie treści tego projektu, wewnątrzre-
sortowe i zewnątrzresortowe konsultacje treści projektu, w tym organizo-
wanie konferencji uzgodnieniowych i komisji prawniczych, w przypadku 
ustaw  – czytania sejmowe i komisje sejmowe, na które zapraszany jest 
czynnik społeczny oraz podpisanie aktu prawnego i jego opublikowanie 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej16. Szczegółowy opis każdego 
etapu w omawianym procesie oraz czynności podejmowanych na tych eta-

16  Szerzej na temat procesu legislacyjnego w Polsce, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 178, poz. 483, z późn. zm.).
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pach został przedstawiony przez Rządowe Centrum Legislacji i dostępny 
jest na stronach internetowych tej instytucji17. 

Proces stanowienia przepisów o przewozie lądowym, w tym drogo-
wym, towarów niebezpiecznych, na wszystkich poziomach razem, przed-
stawia rysunek poniżej:

Rys. 4. Proces stanowienia przepisów w przewozie lądowym towarów niebezpiecznych18.

17  http://www.rcl.gov.pl/.
18  Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. S. Michalik, A. Gajek, K. Grzegorczyk, 

S.  Gredecki, M.  Piękniewski, L. Słomka, P.  Janik, D. Dziwulski, S. Zając Centralny 
Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy „Opracowanie programów 
zarządzania ryzykiem związanym z transportem drogowym niebezpiecznych chemika-
liów. Określenie kryteriów oceny zagrożeń oraz wymagań dotyczących transportu drogo-
wego substancji oraz materiałów niebezpiecznych Polsce w kontekście przeciwdziałania 
katastrofom chemicznym w transporcie tych materiałów, z uwzględnieniem rozwiązań 
zastosowanych w niektórych państwach”, Warszawa, listopad 2008 r.
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Komunikacja w tak skonstruowanym i złożonym procesie stanowienia 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, posiada ze-
spół charakterystycznych dla niej cech, odróżniających ją od komunikacji 
w innych dziedzinach. Cechy te są następujące: 
– ograniczony krąg uczestników (nadawców i odbiorców). Uczestnika-

mi tymi są bowiem organy wchodzące w skład administracji rządowej, 
tj. wymienione we wstępie Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, mi-
nistrowie i polskie stowarzyszenia związane z przewozem drogowym to-
warów niebezpiecznych;

– reprezentacja osobowa ww. uczestników to pracownicy urzędów obsłu-
gujących tych uczestników, czyli głównie członkowie korpusu służby 
cywilnej albo urzędnicy mianowanymi, to legislatorzy, a w odniesieniu 
do ustaw to głównie czynnik polityczny, czyli posłowie i senatorowie;

– zróżnicowany poziom wiedzy i przygotowania ww. uczestników do ko-
munikacji w omawianym procesie. Są tu bowiem osoby o ograniczo-
nym przygotowaniu merytorycznym, osoby o ograniczonym przygo-
towaniu w zakresie stosowania zasad komunikacji oraz osoby o bardzo 
dobrym przygotowaniu prawniczo-legislacyjnym, tj. osoby, które po-
siadają wiedzę i umiejętności o teoretycznych i praktycznych zasadach 
tworzenia przepisów;

– globalny krąg odbiorców, tj. odbiorcami są wszyscy ludzie przebywający 
na terytorium Polski i podlegający polskiej jurysdykcji, bowiem przepisy 
i wynikające z nich normy postępowania adresowane są do ogółu uczest-
ników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

– hierarchiczny sposób stanowienia przepisów, przebiegający na trzech 
poziomach prawa: międzynarodowym, unijnym i krajowym, skutkujący 
koniecznością stanowienia tych przepisów w uporządkowanej, zorgani-
zowanej formie, jako przepisów wyższego rzędu (ustawy) i przepisów 
niższego rzędu (rozporządzenia)19;

– zróżnicowanie merytoryczne zadań uczestników komunikacji, tj. osoby 
będące nadawcami i odbiorcami mają zadania dostosowane do roli, któ-
rą pełnią w procesie stanowienia przepisów, np. są inicjatorami procesu 
legislacyjnego, posiadającymi inicjatywę ustawodawczą;

– sformalizowana, obligatoryjnie stosowana procedura stanowienia prze-
pisów na każdym poziomie i etapie, określona bardzo szczegółowo 

19  Szerzej na temat ustawy i rozporządzenia w: A. Szmyt, Konstytucyjny system źródeł 
prawa…, s. 5‒189.
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w obowiązujących uczestników komunikacji procedurach i regulaminach, 
np. w Regulaminie pracy Rady Ministrów, czy w Regulaminie Sejmu RP;

– najczęściej stosowana komunikacja werbalna, pisemna i bardzo sforma-
lizowana, a  stopień tej formalizacji wynika z wewnętrznych procedur 
w administracji rządowej, dotyczących np. sposobu przedstawiania uwag 
do projektów ustaw i rozporządzeń, zasad obiegu dokumentów w mini-
sterstwach, zasad reprezentacji ministrów w procesie legislacyjnym; For-
malizm jest jednocześnie trudnością, ponieważ dla ważności aktu praw-
nego należy przestrzegać procedur jego stanowienia, ale z drugiej strony 
procedury te stwarzają schemat postępowania dla procesu komunikacji 
i każdy komunikat jest formalnie określony i znany odbiorcom, czytelny 
i powtarzalny, np. w każdym projekcie ustawy jest Ocena Skutków Re-
gulacji projektowana zawsze według jednego, przyjętego wzoru, znanego 
wszystkim uczestnikom omawianej komunikacji; 

– ograniczone stosowanie komunikacji niewerbalnej, obecnej w pracach 
legislacyjnych na posiedzeniach komisji lub na innych spotkaniach, 
czy telekonferencjach; 

– presja czasu, czyli ograniczenie terminowe dokonania niektórych czyn-
ności w procesie stanowienia przepisów, często determinujące sposób 
i jakość tych przepisów;

– specyficzny język komunikacji, tj. język sformalizowany, prawniczy i le-
gislacyjny, zrozumiały dla niektórych uczestników komunikacji;

– ogłaszanie ustanowionych przepisów w przeznaczonych do tego celu 
dziennikach urzędowych oraz pozostawienie czasu na zapoznanie się 
użytkownikom tych przepisów przed ich wejściem w życie, tzw. vacatio 
legis, np. wejście w życie przepisów ustawy po upływie 14 dni od dnia ich 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP;

– narażenie komunikacji na wpływy polityczne, bowiem uczestnikami tej 
komunikacji są również politycy, np. posłowie, senatorowie, reprezentu-
jący różne partie i poglądy oraz interesy polityczne;

– narażenie uczestników komunikacji na wpływy i manipulacje osób trze-
cich, np. realizacja interesów wybranej grupy przewoźników towarów nie-
bezpiecznych, czy stanowienie przepisów w odpowiedzi na natychmiasto-
we i pilne żądania społeczne powstałe w wyniku negatywnych zdarzeń;

– sztuka wypracowania kompromisu nie tylko merytorycznego, ale rów-
nież finansowego, np. sztuka znalezienia form finansowana z budżetu 
państwa proponowanych rozwiązań w danej dziedzinie;
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– komunikacja raczej z przymusu i z obowiązku, niż z wyboru, bowiem 
często udział w procesie stanowienia prawa w przewozie drogowym to-
warów niebezpiecznych związany jest z poleceniem służbowym, nie zaś 
z dobrowolnym działaniem i jednocześnie zaangażowaniem związanym 
z tym działaniem;

– ograniczony i bardzo nieliczny krąg uczestników komunikacji posia-
dających jednocześnie wiedzę (przygotowanie merytoryczne) i do-
świadczenie (przygotowanie praktyczne) w przewozie drogowym to-
warów niebezpiecznych.

CECHY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W PROCESIE STANOWIENIA 
PRZEPISÓW O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Skuteczna komunikacja w omawianej dziedzinie jest to po pierwsze komu-
nikacja, która posiada wymienione na wstępie składniki i opisany przebieg 
oraz jest świadoma, a po drugie jest to komunikacja, która uwzględnia 
opisane powyżej jej specyficzne cechy w procesie stanowienia przepisów 
o  przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. W komunikacji tej, 
w szczególności podczas konferencji uzgodnieniowych przy projektach 
aktów prawnych, czy podczas komisji prawniczych, na których rozstrzy-
gane są sprawy sporne, istotne znaczenie ma przekazanie trudnych me-
rytorycznie zagadnień związanych z omawianym przewozem w  sposób 
przystępny, prosty, a jednocześnie interesujący dla przynajmniej większo-
ści odbiorców. Oprócz przekazania merytorycznej treści komunikatów, 
ważne jest zaangażowanie w  omawiany proces wszystkich możliwych 
kanałów komunikacji (w tym prezentacji i pokazów), przy jednoczesnej 
świadomości istnienia filtrów zniekształcających przekazywane komuni-
katy, co przedstawia rysunek poniżej:
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Rys. 5. Kanały komunikatu. Efektywność komunikatu20.

Ważne jest również zaangażowanie w omawiany proces wszystkich 
możliwych systemów reprezentacji zmysłowej odbiorców (w tym słuchu 
i wzroku), a to ułatwia rozumienie nadawanych komunikatów, co przed-
stawia rysunek poniżej:

Rys. 6. Kilka zasad skutecznej komunikacji21.

20  K. Grzegorczyk, M. Wieleba-Walicka, Materiały szkoleniowe Projektu współfinanso-
wanego przez Unię Europejską

21  Ibidem.
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Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jest specjalistyczną gałę-
zią transportu drogowego, z którą wiąże się specjalistyczne słownictwo, 
a zatem dla skutecznej komunikacji istotne jest posługiwanie się prostymi 
wyrazami na oznaczenie skomplikowanej treści oraz prostymi sposobami 
logicznego myślenia na ustanowienie skomplikowanych warunków tech-
nicznych omawianego przewozu. Dodatkowo, istotna jest umiejętność od-
czytywania znaczenia mowy głębokiej i płytkiej odbiorców i nadawców 
przekazywanych komunikatów, co przedstawia rysunek poniżej:

Rys. 7. Język w komunikacji. Mowa głęboka i płytka22

Wybór formy komunikacji zależy od poziomu stanowienia prawa oraz 
od etapu, na którym stanowienie to ma miejsce. Rozpoczęcie prac legi-
slacyjnych, opracowanie założeń i  przygotowanie projektu, to głównie 
komunikacja werbalna, pisemna, natomiast dyskusja i uzgadnianie osta-
tecznej treści przepisów to głównie komunikacja werbalna ustna, rzadziej 
pisemna. Istota tej komunikacji polega jednak na takim wykorzystaniu jej 
składników i jej przebiegu, aby osiągnąć oczekiwany przez nadawcę sku-
tek, czyli uchwalenie lub wydanie norm określających pożądany sposób 
postępowania w tym przewozie, tj. uwzględniający bezpieczeństwo ludzi, 
mienia i środowiska przyrodniczego. Istotne jest tu także zrównoważenie 
interesów państwa i interesów społeczeństwa oraz wchodzących w jego 

22  Ibidem.
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skład jednostek, bowiem przepisy ustaw i rozporządzeń, jako zbiory norm 
postępowania w omawianej gałęzi transportu są powszechnie obowiązują-
ce i adresowane do wszystkich, w tym do organów państwa.

PRZYCZYNY BRAKU SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W PROCESIE 
STANOWIENIA PRZEPISÓW O PRZEWOZIE DROGOWYM  
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przyczyny braku skutecznej komunikacji w procesie stanowienia przepi-
sów o  przewozie drogowym towarów niebezpiecznych należy podzielić 
na te, które wynikają z istoty tego procesu, jako procesu prawniczo-legisla-
cyjnego związanego ze stanowieniem norm postępowania w omawianym 
przewozie oraz na te, które wynikają oraz z istoty komunikacji.

Przyczyny wynikające z istoty procesu stanowienia przepisów o prze-
wozie drogowym towarów niebezpiecznych są następujące:
– brak zachowania hierarchii źródeł prawa, tj. obejmowanie zakresem 

przedmiotowym wydawanych rozporządzeń spraw należących do za-
kresu przedmiotowego uchwalanych ustaw, np. obowiązek zgłaszania 
przez kierowników ośrodków szkolenia do właściwych marszałków wo-
jewództw listy osób na egzamin dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne, który zamiast w ustawie o ptn znajduje się w rozporzą-
dzeniu wydanym na podstawie tej ustawy;

– brak takiego przygotowania merytorycznego i legislacyjnego uczestni-
ków komunikacji, które pozwala na projektowanie skutecznych i uży-
tecznych przepisów, mających zastosowanie w przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych bez konieczności dokonywania interpretacji 
urzędowych, wypełniających luki w tych przepisach;

– bezużyteczne, często wyłącznie prowizoryczne angażowanie czynnika 
społecznego w  proces stanowienia przepisów o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych, polegające na realizacji obowiązku konsulta-
cji tych przepisów z polskimi stowarzyszeniami, jednak bez uwzględnia-
nia ich często słusznych i wynikających z praktyki uwag oraz propozycji 
zmian przepisów;

– istnienie wielu źródeł konfliktów, jako sytuacji emocjonalnego i inte-
lektualnego zaangażowania uczestników, które powstają na tle kontak-
tu społecznego (tu kontaktem tym może być np. posiedzenie komisji 
prawniczej) i które prowadzą do zniekształcenia więzi łączących ludzi 
i są przyczyną trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów in-
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terpersonalnych23. Każdy uczestnik komunikacji dąży bowiem do reali-
zacji swojego celu, przyjętego przez siebie lub nakazanego przez prze-
łożonego w  formie polecenia służbowego albo instrukcji wyjazdowej 
w przypadku delegacji zagranicznych. Przykładem konfliktu może być 
również konferencja uzgodnieniowa, podczas której propozycja wpro-
wadzenia zmian w przepisach pociąga za sobą koszty z budżetu państwa, 
które należy dokładnie oszacować;

– bariery językowe, szczególnie widoczne na obradach w komitetach 
ekspertów ONZ oraz na obradach w Komisji Europejskiej UE. Barie-
ry te powodują brak merytorycznego rozumienia przedmiotu obrad, 
wyrażanego w językach obcych i często głosowanie nad niezrozumia-
łymi dla polskiej delegacji zmianami przepisów. Aby zrealizować cel 
komunikacji na tym poziomie stanowienia przepisów należy również 
rozumieć kontekst językowy oraz sposób używania słów w obcych ję-
zykach, a dodatkowo należy rozumieć specjalistyczne słownictwo tech-
niczne dotyczące ADR;

– przypadkowość w doborze członków delegacji polskiej na ww. obrady, 
nieciągłość osobowa w delegacjach zagranicznych niewłaściwy dobór 
merytoryczny uczestników komunikacji.

Przyczyny wynikające z istoty komunikacji są następujące:
– brak uwzględnienia faktu, że każdy uczestnik procesu komunikacji 

ma różny system reprezentacji zmysłowej niekoniecznie ten, który 
jest preferowany i używany w komunikacie przez nadawcę, np. zbyt 
obszerne uzasadnienia projektów aktów prawnych, długie, niezawie-
rające żadnych konstruktywnych wniosków wypowiedzi na konfe-
rencjach uzgodnieniowych;

– nieumiejętne posługiwanie się środkami technicznymi, nieczytelne ko-
munikaty werbalne w formie pism i notatek, długie i nudne wystąpienia, 
nieciekawe, zawierające wyłącznie skopiowane i nieczytelne treści pre-
zentacje multimedialne;

– brak umiejętności i wiedzy w zakresie wystąpień publicznych, w zakresie 
odczytywania (odkodowywania) komunikatów niewerbalnych z postaw, 
gestów i zachowań innych uczestników procesu komunikacji;

23  Szerzej na temat konfliktów i negocjacji, [w:] J. Borkowski, M Dyrda, L. Rokicki, 
O konflikcie w negocjacjach, Skrypt Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzą-
dzania, Seria Skrypty, Warszawa 2000.
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– brak umiejętności skutecznego wpływania na innych uczestników ko-
munikacji oraz umiejętności świadomego i sprawnego postępowania 
z trudnymi słuchaczami-odbiorcami;

-brak umiejętności oraz wiedzy w zakresie prowadzenia negocjacji i w za-
kresie prowadzenia sporów, w szczególności na poziomie specjalistycz-
nych warunków przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

– zakłócenia procesu komunikacji poprzez szumy i filtry, wynikające 
ze zmęczenia wcześniejszą lub dotychczasową pracą, czy hałas na ze-
wnątrz budynku obrad;

– bariery w komunikacji przedstawione na rysunku poniżej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem używania dźwięków nieartykułowanych, które 
przeszkadzają w skutecznym odbiorze komunikatu:

Rys. 8. Usuwanie barier w komunikacji, jako usprawnienie komunikacji werbalnej24.

SKUTKI BRAKU SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W PROCESIE 
STANOWIENIA PRZEPISÓW O PRZEWOZIE DROGOWYM  
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Skutki, o których mowa, należy podzielić na ogólne – istotne dla systemu 
stanowienia przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
oraz na szczególne – istotne dla wybranych elementów tego systemu, sto-
sowanych w praktyce.

24  Ibidem.
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Skutki ogólne są następujące:
– podejmowanie wybiórczych i przypadkowych, często izolowanych 

od kontekstu działań w procesie stanowienia przepisów o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych, przy braku działań o charakterze 
systemowym (całościowym);

– obowiązywanie przepisów zawierających liczne luki prawne wypełniane 
przez przypadkowe działania uczestników przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych kierujących się racjonalizmem i dotychczasowym 
doświadczeniem oraz indywidualnym interesem;

– obowiązywanie przepisów niemożliwych do stosowania w prakty-
ce przez ich adresatów, tj. przepisów niewykonalnych, np. zgłaszanie 
uczestników kursów w  terminach niemożliwych do realizacji, bo kurs 
trwa jeden dzień; 

– sprzeczności pomiędzy przepisami ogólnymi w przewozie drogowym 
oraz przepisami szczególnymi w przewozie drogowym towarów niebez-
piecznych powodujące np. brak możliwości skutecznej kontroli drogo-
wej Inspekcji Transportu Drogowego pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony przewożącego towary niebezpieczne;

– brak rzetelnej analizy i oceny skutków wprowadzanych przepisów, tzw. oce-
ny skutków regulacji, która zamiast podlegać odrębnej analizie, tworzona 
jest na zasadzie kopiowania z innych projektów aktów prawnych;

– krótkie vacatio legis albo brak vacatio legis, co powoduje ograniczoną 
możliwość albo jej brak w odniesieniu do zapoznania się z wprowadza-
nymi zmianami w przepisach;

– uzasadniona lukami prawnymi konieczność dokonywania wykładni 
urzędowej przez organy administracji publicznej.

Skutki szczególne są następujące:
– ponad dwuletnie opóźnienie w transpozycji postanowień dyrektywy 

do prawa polskiego przez ustawę o ptn, która weszła w życie w dniu 
1 stycznia 2012 r., zamiast najpóźniej w dniu 1 lipca 2009 r., skutkiem, 
czego postępował proces braku harmonizacji wymagań i warunków 
w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych np.  w  odniesieniu 
do używania jednolitych nazw tych towarów w transporcie lądowym, 
będących efektem klasyfikacji, jako najważniejszego elementu strony 
przedmiotowej bezpieczeństwa omawianego transportu;

– wypaczenie celu ww. dyrektywy poprzez stworzenie ww. ustawy, która 
w sposób nadmiernie kazuistyczny reguluje zbyt obszernie zasady prze-
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wozu drogowego towarów niebezpiecznych, a ponadto zawiera nieobjęte 
transpozycją omawianej dyrektywy postanowienia dotyczące np. ciśnie-
niowych urządzeń transportowych;

– brak w ww. ustawie przepisów przejściowych i dostosowujących, po-
wodujący ponad dziewięciomiesięczny paraliż systemu szkolenia i eg-
zaminowania doradców ds. bezpieczeństwa, jako osób nadzorujących 
spełnianie warunków i wymagań przez uczestników przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych (czuwających nad stanem bezpieczeń-
stwa w firmach), skutkujący trwałą i nieodwracalną utratą uprawnień 
przez tych doradców, którzy posiadają wykształcenie średnie. Sytuacja 
ta spowodowała zamknięcie dostępu do zawodu doradcy dla osób po-
siadających ponad kilkunastoletnie, wręcz unikatowe doświadczenie 
w pracy związanej z  bezpieczeństwem omawianego przewozu w fir-
mach transportowych;

– poważne błędy merytoryczne w ADR zarówno w wersji obowiązującej 
w latach 2009‒2011, 2011‒2013, jak również w wersji 2013‒2015, mogą-
cej być stosowanej obecnie, np.: „Za środowisko wodne uważa się w od-
niesieniu do organizmów wodnych, że żyją one w wodzie oraz w wod-
nym ekosystemie, którego są częścią”, albo „Postanowienia paragrafu 
5.3.1 w zakresie nalepek powinny uwzględniać mutatis mutandis w za-
kresie znaków”;

– paraliż najpierw szkolenia kierowców przewożących towary niebez-
pieczne, będących podmiotowym elementem bezpieczeństwa oma-
wianego przewozu, poprzez brak regulacji prawnych umożliwiających 
przeprowadzanie szkoleń, potem brak regulacji prawnych umożliwiają-
cych przeprowadzanie egzaminów, a następnie brak regulacji prawnych 
umożliwiających właściwym władzom – marszałkom województw wy-
dawanie blankietów zaświadczeń ADR potwierdzających, że kierowcy 
są osobami przeszkolonymi i posiadają umiejętności w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa omawianego przewozu;

– wypaczenie celu szkolenia kierowców i ich egzaminowania, którym 
obecnie zamiast poznania zasad bezpiecznego transportu towarów nie-
bezpiecznych i praktycznych umiejętności zachowania się podczas zaist-
nienia zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia (majątku), kierowcy i pro-
wadzący szkolenie wręcz toną w biurokratycznej, papierkowej stronie 
szkolenia i egzaminu wyrażającej się w kilkukrotnym zgłaszaniu do tych 
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samych podmiotów identycznych informacji związanych z danymi kie-
rowców lub ich uprawnieniami;

– brak spójnych i jednolitych działań podejmowanych przez instytucje 
i organizacje uczestniczące od strony państwa w egzaminowaniu kierow-
ców, skutkujący zróżnicowaniem wymagań egzaminacyjnych w zakresie 
możliwości posiadania pomocy naukowych podczas egzaminu. Na tere-
nie jednych województw kierowcy w trakcie egzaminów mogą korzystać 
z podręczników i notatek, na terenie innych tylko z ADR, na terenie pozo-
stałych nie mogą zaś korzystać z żadnych materiałów a nawet przepisów;

– wykorzystywanie przez uczestników przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych luk w polskich regulacjach prawnych oraz wykorzystywa-
nie nadmiernej kazuistyki ww. regulacji, jako argumentu przy ponosze-
niu odpowiedzialności w omawianym przewozie;

– ciągłe i skuteczne poszukiwanie niezgodności polskich przepisów z wy-
maganiami i warunkami przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
ustalanymi na poziomie międzynarodowym i krajowym, prowadzące 
do omijania rozwiązań prawnych bezpieczeństwo omawianego przewozu;

– podejmowanie działań związanych z organizowaniem przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych z pominięciem niemożliwych do zasto-
sowania przepisów, na własną rękę, często bez zachowania istoty bezpie-
czeństwa omawianego przewozu, a przez to z narażeniem życia i zdrowia 
uczestników tego przewozu;

– brak jednolitych i jednoznacznych kryteriów podziału odpowiedzialno-
ści uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, skut-
kujących przenoszeniem tej odpowiedzialności na podmioty mniejsze 
i słabsze ekonomicznie, np. w odniesieniu do zasad mocowania ładun-
ków i obowiązków z tym związanych;

– nierównomierne rozłożenie ciężarów (obowiązków) uczestników oma-
wianego przewozu poprzez przypisanie zbyt wielu obowiązków kie-
rowcom, których zadaniem jest bezpieczne wykonanie zadania prze-
wozowego, a nie biurokracja i prowadzenie postępowań związanych 
z kontrolami;

– ustawa o ptn zamiast transponować postanowienia dyrektywy, w spo-
sób nadmiernie szczegółowy, często bezużyteczny z punktu widzenia 
bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych regu-
luje drobne, incydentalne sprawy mające zastosowanie w pojedynczych 
przypadkach. Tymczasem rolą przepisów krajowych powinno być jedy-
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nie odtworzenie a nie tworzenie obowiązujących już zasad bezpiecznego 
przewozu omawianych towarów, ustanowionych na poziomie między-
narodowym i europejskim, 

– wypaczony zostaje cel polskich rozporządzeń, które zamiast być wyda-
wane w celu wykonania ww. ustawy, regulują materię ustawową, stając 
się swoistą furtką pozwalającą na uzupełnienie i naprawienie niedosko-
nałości przepisów rangi ustawowej.

ZAKOŃCZENIE

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że obecnie w procesie sta-
nowienia przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
w Polsce brak jest skutecznej komunikacji uczestników tego procesu. 
Uchwalane ustawy i wydawane rozporządzenia, a zatem wynikające z nich 
normy, nie określają w sposób pożądany postępowania w omawianym 
przewozie, zawierają natomiast systemowe i gałęziowe sprzeczności, luki 
prawne i inne niedoskonałości utrudniające albo wręcz uniemożliwiające 
stosowanie tych ustaw i  rozporządzeń w praktyce na terytorium Polski. 
Skuteczna komunikacja ogranicza się wyłącznie do wybranych elementów 
omawianego procesu i dotyczy ona głównie komunikacji na poziomie sta-
nowienia prawa międzynarodowego i unijnego, pomiędzy zagranicznymi 
delegacjami uczestniczącymi w obradach ONZ i UE. 

Sytuacja ta wynika zarówno z braku zaangażowania w omawiany pro-
ces merytorycznie i legislacyjnie przygotowanych uczestników komuni-
kacji ze strony rządowej, z braku skutecznej woli politycznej do systemo-
wego rozwiązania opisanych sytuacji, z przekonania o  samodzielności 
i nieomylności administracji rządowej oraz z niedopuszczania do sku-
tecznego tworzenia przepisów również przez czynnik społeczny, tj. pol-
skie specjalistyczne stowarzyszenia związane z przewozem drogowym 
towarów niebezpiecznych. 

Wobec powyższego z pewnością należy rozważyć udział wykwalifiko-
wanej polskiej delegacji w dyskusji nad treścią przepisów ADR ustalaną 
w ONZ oraz zmianę w strukturze organizacyjnej organów administracji 
rządowej mającą na celu usprawnienie systemu stanowienia przepisów 
w omawianym zakresie. Z pewnością należy również rozważyć analizę 
wszystkich obecnie obowiązujących przepisów dotyczących przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych oraz zwiększenie wpływu stowarzy-
szeń na treść tych przepisów. 
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Od lutego br. podjęto prace w ww. zakresie i powołano zespoły składa-
jące się z przedstawicieli administracji rządowej i czynnika społecznego. 
Zespoły te będą opracowywać nowelizację przepisów ADR oraz analizo-
wać wybrane elementy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców 
przewożących towary niebezpieczne oraz doradców do spraw bezpie-
czeństwa w omawianym przewozie. Prace te należy ocenić pozytywnie, 
a przede wszystkim potraktować je również, jako dobry początek zmian 
w skutecznej komunikacji w procesie stanowienia przepisów o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych w Polsce.
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Abstrakt

W procesie negocjacji międzynarodowych mogą wystąpić różne ogra-
niczenia, takie jak różnice kulturowe i mentalne, sposób wyboru nego-
cjatorów, różnorodność wyznaniowa, system polityczny, funkcjonujący 
w  danym kraju, wybór miejsca negocjacji, czas, język i waluta. Znaczą-
cym czynnikiem wpływającym na negocjacje są różnice kulturowe i men-
talne, które często warunkują przebieg całych negocjacji. Różnorodność 
ideologiczna stanowi istotną barierę utrudniającą zawieranie kontraktów 
międzynarodowych i ogranicza możliwość dojścia do porozumienia przez 
negocjujące strony. Mimo postępującej globalizacji, w dalszym ciągu bar-
dzo ważną rolę odgrywają granice pomiędzy niezależnymi, posiadającymi 
własne systemy polityczne i prawne państwami.

Słowa kluczowe
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Abstract

There may be differences in the international negotiation process, such 
as cultural and mental differences, the choice of negotiators, the religious 
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diversity, the political system, the country, the place of the negotiations, 
the time, the language and the currency. Significant factors influencing the 
negotiations are cultural and mental differences, which often determine 
the course of negotiations. Ideological diversity is an important barrier to 
international contracts and limits the possibility for negotiators to reach 
agreement. Despite the progressive globalization, boundaries between in-
dependent, state-owned and legal states are still very important.

keywords

negotiations, international organizations, European Union

Negocjacje to powszechny proces, który przejawia się w wielu aspektach 
naszego życia. Podmiotami negocjacji może być człowiek, firma, jak rów-
nież państwa i organizacje międzynarodowe. Negocjacje definiuje się jako 
dwustronny proces komunikowania się, podczas którego dąży się do osią-
gnięcia porozumienia w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron nie zga-
dza się z sugerowanym rozwiązaniem konfliktu lub wygłaszaną opinią1. 

Współcześnie żaden podmiot, zjawisko czy proces stosunków mię-
dzynarodowych nie jest całkowicie niezależny od innych. Każdy z nich 
w większym lub mniejszym stopniu jest zależny od pozostałych. Główny-
mi aktorami stosunków międzynarodowych są państwa i organizacje po-
nadnarodowe, które współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Wielo-
krotnie dochodzi między nimi do konfliktów lub kolizji interesów. W celu 
rozwiązania powstałego między podmiotami międzynarodowymi sporu 
możliwe jest odwołanie się do negocjacji. Od początku istnienia państw 
były one jednym z instrumentów polityki zagranicznej. Dzięki negocja-
cjom można zapobiec wybuchowi wojny lub ograniczyć skalę konfliktu, 
jak również doprowadzić do wzmocnienia wrogości między podmiotami 
lub dać przeciwnikowi czas na przygotowanie się do konfliktu. 

Czym zatem są negocjacje międzynarodowe? Jest to proces roz-
wiązywania sporu międzynarodowego, lub innej sytuacji zagrażającej 
pokojowi, środkami pokojowymi innymi niż procedura sądowa czy 
arbitraż, z zamiarem osiągnięcia przez zainteresowane strony większe-

1  P.J. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1991, s. 11. 
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go wzajemnego zrozumienia, poprawy stosunków, pogodzenia się lub 
rozwiązania sporu2.

Aktualnie negocjacje toczą się na różnych płaszczyznach, nie tylko mię-
dzy państwami, ale również na forach i organizacjach międzynarodowych. 
W wyniku zjawiska współzależności międzynarodowej konflikty, w szcze-
gólności zagrażające globalnemu bezpieczeństwu postrzegane są jako pro-
blem całej społeczności międzynarodowej.

Obecnie negocjacje międzynarodowe uznawane są za najefektywniej-
szy instrument pokojowego rozwiązywania konfliktów, za pomocą któ-
rego można kształtować światowe bezpieczeństwo3. Coraz częściej pań-
stwa odwołują się do negocjacji w celu zażegnania sporów. Negocjacje 
międzynarodowe cechują się złożonością z technicznego i politycznego 
punktu widzenia. 

Podstawowym podmiotem negocjacji międzynarodowych jest pań-
stwo, jednak coraz częściej biorą w nich udział organizacje międzyna-
rodowe, korporacje ponadnarodowe, partie polityczne czy społeczno-
ści wyznaniowe4. 

Negocjacje międzynarodowe związane są z wewnętrzną i zagraniczną 
polityką państw. Każde państwo, które dąży do uzyskania pozycji liczące-
go się aktora stosunków międzynarodowych posiada sformułowane inte-
resy narodowe. Jeśli dają się one podporządkować wspólnym interesom 
na arenie międzynarodowej, wtedy negocjacje mogą zakończyć się z po-
żądanym skutkiem. Natomiast wszelkie interesy narodowe, które są nie-
zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami oraz wspólnymi warto-
ściami mogą prowadzić do niepowodzenia w negocjacjach5. 

Negocjacje umożliwiają stronie o mniejszym potencjale siły uzyskanie 
tego czego nigdy by nie uzyskała, posługując się innymi środkami. W kwe-
stii negocjacji potencjał nie zawsze przesądza o ich wyniku. Jednakże po-
tęga państwa ma wpływ na powodzenie negocjacji. Należy mieć jednak 
na uwadze, iż nie jest ona przypisana państwu w całym procesie negocja-
cyjnym. Można wyróżnić dwa rodzaje potęgi:
1. potęga strukturalna – dzieli się na:

2  A. Lall, Modern International Negotiation. Principles and Practice, Columbia University 
Press, New York 1966, s. 5.

3  M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009, s. 11–12.
4  J. Bryła, Negocjacje międzynarodowe, Poznań 1999, s. 15‒25.
5  Ibidem, s. 15‒25.
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– potęga mierzona na tzw. zagregowanym poziomie –wielkość teryto-
rium, liczba ludności, jakość surowców, zasoby finansowe, poziom 
naukowo-techniczny, kształt linii brzegowej, stabilność polityczna 
oraz gospodarcza, posiadanie sformułowanej strategii narodowej,

– potęga mierzona na poziomie konkretnego obszaru negocjowanych 
zagadnień  – w każdych konkretnych negocjacjach potęga rozkłada 
się inaczej; negocjacje wielostronne są korzystniejsze – słabsze pań-
stwa mogą łączyć siły); 

2. potęga behawioralna – odnosi się do zachowania, umiejętności posługi-
wania się strategiami, technikami negocjacyjnymi6.

W procesie negocjacji międzynarodowych mogą wystąpić różne ogra-
niczenia, takie jak różnice kulturowe i mentalne, sposób wyboru nego-
cjatorów, różnorodność wyznaniowa, system polityczny, funkcjonujący 
w danym kraju, wybór miejsca negocjacji, czas, język i waluta. Znaczącym 
czynnikiem wpływającym na negocjacje są różnice kulturowe i mentalne, 
które często warunkują przebieg całych negocjacji. Przed ich rozpoczę-
ciem powinno się mieć świadomość, do jakiej grupy kulturowej należy 
partner i zebrać jak najwięcej informacji na ten temat. Różnorodność 
ideologiczna stanowi istotną barierę utrudniającą zawieranie kontraktów 
międzynarodowych i ogranicza możliwość dojścia do porozumienia przez 
negocjujące strony. Kolejną przeszkodą w prowadzeniu rokowań to nie-
znajomość języków obcych, a także różnorodność językowa występująca 
w państwach. Zidentyfikowaną barierą negocjacyjną jest zróżnicowanie 
systemów prawnych i politycznych państw. Sposoby prowadzenia polityki 
są w każdym państwie inne. Podobnie jak w rożnych państwach inna jest 
pozycja rządu. Mimo postępującej globalizacji, w dalszym ciągu bardzo 
ważną rolę odgrywają granice pomiędzy niezależnymi, posiadającymi 
własne systemy polityczne i prawne państwami7. 

Unia Europejska składa się z 28 suwerennych państw. Każde z nich 
ma własne interesy narodowe i priorytety polityki zagranicznej. Niektóre 
z nich są wspólne dla całej organizacji, niestety pojawiają się także rozbież-
ności na wielu płaszczyznach unijnej polityki. W związku z tym można 
stwierdzić, że Unia Europejska jest międzynarodowym forum, gdzie ne-
gocjacje prowadzone są permanentnie. 

6  Ibidem, s. 15‒25.
7  J.W. Salacuse, Negocjacje na rynkach międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 16‒20.
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Unia Europejska kojarzona jest głównie jako organizacja współpracu-
jąca w sferze ekonomicznej, finansowej i społecznej. Natomiast kwestia 
bezpieczeństwa i obrony stała wyraźnie na drugim planie. Jednakże myśli 
dotyczące wspólnego zajęcia się problemami bezpieczeństwa i obrony ist-
niały już w II połowie XX wieku. 

W kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki zagranicz-
nej Unia Europejska prowadzi Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpie-
czeństwa. Jak osiągnąć spójność decyzji w tak istotnej kwestii? Do tej 
pory państwa członkowskie działają głównie samodzielnie i niezależnie 
na arenie międzynarodowej, poza sytuacjami kiedy negocjacje związane 
są z kwestiami gospodarczymi. Można stwierdzić, że państwa Unii kierują 
się jedynie wspólnymi, właściwymi dla UE wartościami. Zdaniem Jame-
sa Caporaso i Josepha Jupille aby UE mogła być postrzegana jako aktor 
międzynarodowy, powinna spełnić cztery kryteria: uznania ze strony in-
nych aktorów na scenie międzynarodowej, posiadania prawnej podstawy 
do działania w stosunkach międzynarodowych, posiadania pewnej auto-
nomii decyzyjnej wobec państw członkowskich oraz minimum spójno-
ści w zarządzaniu stosunkami międzynarodowymi. Charlotte Bretherton 
i John Vogler uważają natomiast, iż uczestnictwo UE w międzynarodowych 
działaniach zależy od spełnienia przez organizację kliku warunków: zaan-
gażowania na rzecz wartości w stosunkach międzynarodowych, zdolności 
do sformułowania priorytetów politycznych i spójnej polityki zewnętrznej 
oraz uwiarygodnienia procesów decyzyjnych i wybranych priorytetów8.

Występuje również przekonanie, że UE jest istotnym aktorem stosun-
ków międzynarodowych oraz największym uczestnikiem handlu świato-
wego. Podejmuje ona próby formułowania wspólnej polityki zagranicznej, 
a także stopniowo tworzy swoje zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony. Jednakże Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa nie 
jest jednak znaczącym elementem polityki zagranicznej państw członkow-
skich UE, w szczególności tych największych. W ramach WPZIB funkcjo-
nują instytucje, ramy i mechanizmy, pozwalające negocjować i realizować 
wspólne stanowiska państw członkowskich w odniesieniu do ważnych 
wartości, takich jak: demokracja, praw człowieka, rozwoju, bezpieczeń-
stwa. Niestety jak do tej pory nie doprowadziła do prowadzenia przez UE 

8  S. Parzymies, Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych [w:] Dyplo-
macja czy siła. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, pod red. S. Parzymie-
sa, Warszawa 2009, s. 15‒24.
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jednolitej europejskiej polityki zagranicznej i można stwierdzić, iż nie do-
prowadzi. Główne państwa członkowskie prowadzą w dalszym ciągu wła-
sną politykę wobec Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin. Kwestia spo-
istości i integralności w działaniach UE na arenie międzynarodowej jest 
największym wyzwaniem, z którym jak dotąd nie może sobie poradzić9. 

Brak porozumienia i spójności w zewnętrznej polityce UE wyni-
ka m.in. z procesu decyzyjnego w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicz-
nej i Bezpieczeństwa. Najważniejszą instytucją, która jest odpowiedzialna 
za określanie polityki zagranicznej UE jest Rada Europejska. Na tej pod-
stawie Rada UE jest zobowiązana do opracowania i zastosowania środków 
wykonawczych. Obecnie Rada Europejska i Rada UE podejmują wyłącz-
nie decyzje dotyczące:
– interesów i celów strategicznych Unii,
– działań, które Unia powinna podjąć,
– stanowisk, które Unia powinna przyjąć,
– warunków wdrożenia działań i stanowisk Unii.

W dziedzinie WPZiB państwa członkowskie i Wysoki Przedstawiciel 
Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa mają prawo ini-
cjatywy. Wysoki przedstawiciel wykonuje to prawo przy wsparciu Komisji. 
Wysoki przedstawiciel regularnie informuje Parlament Europejski o re-
alizacji WPZiB i konsultuje się z nim w tej sprawie. Musi w szczególności 
czuwać nad tym, aby koncepcje Parlamentu były należycie uwzględniane.

Jednomyślność pozostaje ogólną zasadą podejmowania decyzji w Ra-
dzie i Radzie Europejskiej w kwestiach WPZiB. Niemniej jednak traktat li-
zboński wprowadził specjalną klauzulę pomostową stosowaną do WPZiB, 
z wyjątkiem decyzji w kwestiach wojskowych lub obronnych. Dzięki ta-
kiemu zapisowi Rada Europejska może upoważnić Radę do stanowienia 
większością kwalifikowaną przy podejmowaniu pewnych środków10.

Zasada jednomyślności oraz nie znaczne od niej odstępstwa powodują 
utrudnienia w podjęciu realnej decyzji oraz wydłużenie czasu podejmo-
wania decyzji. W razie poważnych kryzysów, w których istotną kwestią 
jest szybkie reagowanie, UE nie sprostała by temu zadaniu.

Istotną kwestią w negocjacjach dotyczących spraw bezpieczeństwa 
jest podejście poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Stanowiska te są zróżni-

9  Ibidem, s. 15‒24.
10  Źródło: www.europa.eu (10.04.2014).
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cowane, co wpływa na jakość podejmowanych decyzji w ramach tej polity-
ki. Część państw zdecydowanie opowiada się za rozwojem silnej WPBiO, 
autonomicznej od NATO. Na czele tej grupy znajduje się Francja. Zwolen-
nikami tej opcji są także Niemcy, Belgia oraz Luksemburg. Niemcy, jedno 
z w państw członkowskich UE, które mają znaczący wpływ na unijne de-
cyzje, popierają projekt utworzenia stałego dowództwa operacyjnego dla 
misji wojskowych. Wyrazem tego poparcia jest chęć wzmocnienia euro-
pejskiego filara w ramach NATO. Kolejnymi państwami członkowskimi, 
które opowiadają się za zwiększeniem roli WPBiO są Włochy i Hiszpania. 
Przeciwne podejście prezentuje Wielka Brytania zdecydowanie sprzeciwia-
jąca się wszystkim działaniom, które mogłyby osłabić więź euroatlantycką 
w NATO, dlatego też nie zamierza się angażować w rozwój instytucjonalny 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Anglia opowiada się przeciwko 
utworzeniu w ramach struktur UE stałego dowództwa operacyjnego dla 
misji wojskowych. Holandia również jest krajem o silnej orientacji pro-
atlantyckiej. Kolejną grupą państw są kraje neutralne, do których należy 
np. Irlandia. 

Powyższe różnice w podejściu do WPBiO przyczyniają się do jej osła-
bienia i braku konkretnych działań w jej ramach.

Ponadto można zauważyć, iż brak jest wspólnej i spójnej wizji UE jako 
organizacji, która miałaby uczestniczyć w kształtowaniu bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Współcześnie ścierają się dwie opinie na ten te-
mat. Jedna z nim traktuje UE w charakterze mocarstwa cywilnego, czy-
li tzw. „miękkiej siły”, która oddziałuje na środowisko międzynarodowe 
za pomocą instrumentów polityczno-dyplomatycznych, prawnych i eko-
nomicznych. Druga natomiast w charakterze mocarstwa wojskowego, 
wpływającego na środowisko międzynarodowe za pomocą środków przy-
musu. Część państw członkowskich opowiada się również za charakterem 
UE jako cywilno-wojskowego mocarstwa. Należy jednak zadać sobie pyta-
nie czy można postrzegać Unię jako mocarstwo czy też znaczącego aktora 
stosunków międzynarodowych? Niestety na wielu przykładach UE ukaza-
ła swoją niemoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

Podsumowując Unia Europejska jest obecnie ważnym podmiotem 
w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Posiada ona znaczący 
potencjał ekonomiczny i instytucjonalny, dzięki któremu może mieć istot-
ny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, 
jak i poza nim. UE dąży do uzyskania miana globalnego gracza na arenie 
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międzynarodowej. Unia wypracowała zakres instrumentów i możliwości 
zapobiegania zagrożeniom w Europie, jak i na całym świecie, jednakże 
nie jest w stanie prowadzić spójnej polityki zagranicznej, co zasadniczo 
zmniejsza jej pozycję w negocjacjach międzynarodowych. Jako bariery 
ograniczające skuteczne negocjacje w UE należy także wymienić różnice 
kulturowe, językowe i prawno-polityczne państw członkowskich UE. Po-
nadto proces decyzyjny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-
pieczeństwa także nie pozwala na określenie spójnej polityki zewnętrz-
nej UE. Potrzebna jest gruntowna reforma w tej kwestii, na którą niestety 
nie ma również jednomyślnego spojrzenia państw członkowskich. Unia 
by być globalnym graczem powinna posiadać jasną ideę i wizję tego celu. 
Powinna także odrzucić wszelkie narodowe egoizmy oraz interesy, które 
osłabiają szansę uzyskania takiego statusu.
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Abstrakt

Wirtualna rzeczywistość jest nowoczesną i rozwijającą się technologią 
komputerową, poprzez którą kreuje się responsywne środowisko, łączące 
elementy rzeczywistości z fikcją, dzięki czemu znajduje swoje zastosowa-
nie w dziedzinach praktycznych jak i naukowych. Celem przeprowadzo-
nych badań było sprawdzenie, czy przebywanie w wirtualnym środowi-
sku przez krótki czas (2m43s) ma wpływ na poczucie u osób badanych 
lęku jako stanu. Przebadano 60 studentów poprzez prezentowanie filmu 
za pomocą gogli Gear VR oraz smartfonu LG X cam (warunek kontrolny), 
po czym zmierzono ich poczucie lęku za pomocą narzędzia STAI (skala 
x-1). Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami. W dyskusji omówione 
zostały możliwe wyjaśnienia i teoretyczne implikacje wyników badań, 
a także wskazano możliwe kierunki dalszych badań. 

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, lęk, bezpieczeństwo
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Abstract

Virtual reality is the modern and developing computer technology, 
through which – by combining elements of reality and fiction – the re-
sponsive environment is created. Therefore it finds its use in both practical 
and scientific fields. The aim of this study was to test whether staying in 
virtual environment for a short period of time (2m43s) exercises influence 
on the sense of anxiety as a state in the persons under study. 60 students 
were examined by being presented a short movie via goggles Gear VR and 
smartphone LG X cam (in the control condition), after which the sense 
of anxiety as a state was measured by means of STAI (x-1 scale). No dif-
ferences among groups were found. In the course of the study possible 
explanations and theoretical implications of the results are discussed and 
suggestions for further directions of the research are indicated. 

Key words: virtual reality, anxiety, security

Wstęp

Czym jest wirtualna rzeczywistość?

Wirtualna rzeczywistość (VR) jest to ciągle rozwijająca się technologia kom-
puterowa wykorzystywana do kreowania responsywnego środowiska, któ-
rego elementy wydają się być realistyczne, ale rzeczywiste nie są.1 Wirtualny 
świat może być zarówno odwzorowaniem rzeczywistości jak i fikcyjną kra-
iną pełną wymyślonych przez jego twórcę przedmiotów. Technologia ta po-
czątkowo dostępna była tylko, jako płaski obraz, który mógł być oglądany 
na ekranach komputera lub telefonu. Dynamika rozwoju w tej dziedzinie 
jest jednak tak duża, iż powszechnie znany i wykorzystywany do codzien-
nej pracy monitor przestał być zadawalającym narzędziem do jej odtwa-
rzania. Rozpoczęto pracę nad nowoczesnymi urządzeniami, dzięki którym 
użytkownik mógłby zobaczyć bardziej realistyczny, precyzyjny i przyjemny 
w odbiorze trójwymiarowy obraz, a ponadto wykorzystywać do odbioru tej 
technologii pozostałe zmysły. Dominującymi odbiornikami wirtualnego 
świata pozostają ciągle wzrok i słuch, ale wzrasta możliwość również anga-
żowania smaku, dotyku, węchu. Taki wszechstronny rozwój VR powoduje, 

1  M. Heim, The metaphysics of virtual reality, New York: Oxford University Press on De-
mand 1993.
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iż poszerza się gwałtownie jej zastosowanie. Ta innowacyjna technologia 
na dzień dzisiejszy jest wykorzystywana w takich dziedzinach jak np.:
– rozrywka – gry komputerowe, filmy 3D i 360, teatr z wykorzystaniem 

wirtualnego świata2;
– medycyna – zanurzania osób odczuwających ból w środowisku przyja-

znym ze względu na typ obrażeń wywołujących dyskomfort, np. ludzie 
z poparzeniami przy zmianach opatrunków byli przenoszeni do wirtual-
nego świata gry o nazwie SnowWord, której treści związane były z zim-
nem, śniegiem i lodem, co skutkowało zmniejszeniem dyskomfortu 
u pacjentów3;

– psychologia – terapie behawioralno-poznawcze, np. leczenie fobii po-
przez działania mającą na celu oswajanie z bodźcem wywołującym lęk4, 
leczenie zespołu stresu pourazowego;

– rehabilitacja – wirtualne środowisko, jako miejsce ułatwiające i urozma-
icające ćwiczenia fizjoterapeutyczne, mające za zadanie również udosko-
nalać te terapie5;

– edukacja – wirtualne laboratoria, wirtualne mikroskopy elektronowe, 
czy wirtualne analizatory chemiczne pozwalają na prowadzenie ciekaw-
szych lekcji oraz umożliwiają zaprezentowanie uczniom obrazów, które 
nie byłyby możliwe zobaczenia w rzeczywistości6. 

Można wyróżnić 7 cech wirtualnej rzeczywistości: symulację, interak-
cję, sztuczność, immersję (poczucie zanurzenia), teleobecność, pełne za-
nurzenie ciała i komunikację sieciową7. Wszystkie te atrybuty są widoczne 
2  W. Siwak, Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona 

jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 11, 
355‒388, 2016

3  M. Łukowska, Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii. Rocznik 
Kognitywistyczny, 5, 103‒108, 2011

4  M. Kozłowska, Wirtualna Rzeczywistość jako skuteczne narzędzie terapii fobii społecz-
nej, Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 219‒227, 2012

5  K. Sz. M. Żak, G. Puzio, I. Staszczak-Gawełda, A. Stopa, J. Czesak, Wykorzystanie wir-
tualnej rzeczywistości i gier konsolowych w profilaktyce upadków osób starszych. Geron-
tologia Polska, 22 (1), 9‒13, 2014

6  W. Siwak, Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona 
jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 11, 
355‒388, 2016

7  M. Heim, The metaphysics of virtual reality. New York: Oxford University Press on De-
mand, 1993
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zarówno w prototypowych wersjach VR jak i w najnowszym wydaniu tej 
technologii. Najciekawszym z wyżej wymienionych atrybutów i najbar-
dziej specyficznym dla VR wydaje się być immersja, czyli poczucie „zanu-
rzenia” w świat wirtualny. Pojęcie to definiowane jest, jako stopień w jakim 
jednostka identyfikuje się z fikcyjnym miejscem8. Różnica w poziomie im-
mersji w różnych technologicznie obrazach (płaskim i trójwymiarowym) 
wydaje się być znaczna.

Imersja jako główna różnica między oglądaniem VR za pomocą 
gogli i monitora

W związku z zapotrzebowaniem na nowoczesne narzędzia do prezentacji 
wykreowanej rzeczywistości coraz większą popularność zyskują gogle VR. 
Są to okulary, w których za pomocą specjalnie przygotowanych uchwytów 
umieszcza się smartfon, na którym odtwarzany jest materiał przygotowany 
w technologii wirtualnej rzeczywistości. Użytkownik gogli ma ograniczony 
zasięg widzenia do ram wyznaczanych przez okulary, dzięki czemu nie jest 
on rozpraszany przez rzeczywiste bodźce podczas wirtualnych seansów. Po-
nadto, podczas oglądania VR za pomocą tak przygotowanych okularów użyt-
kownik widzi stworzony przez programistę świat w 360 stopniach – oznacza 
to, że gdy obraca on głowę w różnych kierunkach to widzi obraz z różnych 
stron (zgodnych z ruchem głowy). Takie udoskonalenie było kamieniem mi-
lowym dla poczucia faktycznego „wejścia” w wirtualny świat. Obecnie przez 
tak ogromne zainteresowanie tą technologią coraz więcej znanych firm pro-
dukuje urządzenia typu gogle VR, konkurując między sobą jakością i po-
mysłowością wykonania, dzięki czemu doświadczenie świata wirtualnego 
staje się coraz bardziej realistyczne. Taki postęp w sposobie prezentacji tej 
innowacyjnej technologii zwiększa tym samym poczucie immersji, ponie-
waż użytkownik nie jest rozpraszany przez bodźce rzeczywiste, a obraz jest 
bardziej realistyczny i spójny z doświadczeniami z realnego świata. 

Doświadczanie nowego a odczuwanie lęku. 

Efekt samej ekspozycji, zaobserwowany w klasycznych badaniach Roberta 
Zajonca9, był od tamtej pory wielokrotnie replikowany w różnorodnych 

8  M. Heim, The metaphysics of virtual reality. New York: Oxford University Press on De-
mand, 1993

9  R. B. Zajonc, Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psy-
chology Monograph Supplement, 9 (2), 1‒27, 1968
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kontekstach i przewiduje, że nieawersyjny bodziec wywołuje bardziej po-
zytywne reakcje afektywne w miarę wielokrotnej stymulacji. Choć ory-
ginalne badania Zajonca dotyczyły ekspozycji osób badanych na słowa, 
pozbawione znaczenia zbitki słowne oraz litery chińskiego alfabetu, jego 
wyniki były od tamtej pory wielokrotnie replikowane w rozmaitych kon-
tekstach, a efekt samej ekspozycji szczególnie często przywoływany jest 
w związku z działaniami marketingowymi. Jak wskazują wyniki badań1011 
wielokrotna ekspozycja marki czy produktu podnosi deklarowaną sym-
patię wobec tegoż, a efekt ten jest szczególnie silny w przypadku bodźców 
złożonych. W przypadku bodźców prostych, efekt ten jest ograniczany 
przez poczucie znudzenia towarzyszące kolejnym ekspozycjom. Pierwsza 
ekspozycja bodźca często wywołuje względnie silne emocje, które jednak 
zmniejszają się w miarę ponawiania kontaktu z tymże12. 

Ekspozycja wirtualnej rzeczywistości za pomocą gogli, czyli nowocze-
snego sprzętu, z którym osoby badane nie miały wcześniej kontaktu, może 
zatem wzbudzać u badanych większe emocje niż ekspozycje tego same-
go materiału przy użyciu technologii, z którą uczestnicy mieli już wcze-
śniej do czynienia (w przypadku niniejszego badania był to smartfon). Jak 
wspomniano wyżej, pierwszy kontakt z danym bodźcem wywołuje silniej-
sze reakcje afektywne niż te obserwowane przy kolejnych ekspozycjach.

Lęk jako stan 

Jedną z takich reakcji afektywnych, która może pojawić się w sytuacji eks-
pozycji na nowe bodźce jest lęk. Jest to złożony konstrukt, a więc trudny 
do jednoznacznego zdefiniowania. W języku potocznym rozumiany jest 
jako negatywne odczucie – zmartwienia i udręczenia, którego nie da się 
zlokalizować13. Pomimo trudności w zdefiniowaniu, czym jest lęk, istnieje 
jednak zgodność co do podstawowej jego właściwości, która pozwala go 

10  C. Janiszewski, Preattentive Mere Exposure Effects. Journal of Consumer Research, 20 
(3), 376‒392, 1993

11  D. Cox, i A. D. Cox, Beyond First Impressions: The Effects of Repeated Exposure on Con-
sumer Liking of Visually Complex and Simple Product Designs. Journal of the Academy 
of Marketing Science, 30 (2), 2002

12  A.M. Leventhal, R.L. Martin, R.W. Seals, E. Tapia, L.P. Rehm, Investigating the dyna-
mics of affect: Psychological mechanisms of affective habituation to pleasurable stimuli. 
Motivation and Emotion, 31, 145‒157, 2007

13  M. Zuckerman, i D. D. Spielberger, Emotions and Anxiety: New Concepts, Methods, and 
Applications. New York: Psychology Press, 2015
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odróżnić od strachu. Mianowicie – lęk powstaje wtedy, kiedy nie jesteśmy 
w stanie określić dokładnie zagrożenia, a mimo to odczuwamy związany 
z tym niepokój14. David Barlow15 definiuje lęk na trzech poziomach: po-
znawczo-subiektywnym, fizjologicznym oraz behawioralnym. Lęk jest roz-
proszoną mieszaninę emocji i myśli, która na poziomie poznawczym wią-
że się ze złym nastrojem, obawami o przyszłość, a także poczuciem braku 
możliwości przewidzenia i zapanowania nad zagrożeniami. Na poziomie 
fizjologicznym przejawia się stanem ciągłego pobudzenia, co ma na celu 
przygotowanie organizmu do ewentualnej walki lub ucieczki, zaś na po-
ziomie behawioralnym próbami uniknięcia sytuacji potencjalnie zagraża-
jących. Lęk ma zatem znaczenie adaptacyjne i jest antycypacją zagrożenia, 
w sytuacji gdy nie istnieją ku temu bezpośrednie przesłanki.

Spielberger16, opisując założenia teoretyczne swojego Inwentarza Stanu 
i Cechy Lęku STAI (którego jedna ze skal została wykorzystana w tym ba-
daniu) odróżnił od siebie dwa sposoby rozumienia lęku: lęk jako stan uwa-
runkowany sytuacyjnie oraz lęk jako względnie trwała cecha indywidualna 
jednostki. Jego zdaniem lęk jako stan przejawia się subiektywnie przeży-
wanymi uczuciami napięcia i obawy, czemu towarzyszy aktywacja bądź 
pobudzenie autonomicznego układu nerwowego. Cechą tak rozumianego 
lęku jest duża zmienność, zależna od oddziaływania różnych czynników 
zagrażających. Charakterystyczne dla takiego rozumienia lęku jest od-
czuwanie niepokoju, obawy a nawet strachu17. W odróżnieniu od niego, 
lęk rozumiany jako cecha jest względnie stałą dyspozycją behawioralną. 
Co więcej, jednostki o wysokim poziomie lęku jako cechy są bardziej po-
datne na postrzeganie obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażające 
oraz reagowaniem nań stanem lęku. 

Z powodu, iż ekspozycja na przebywanie w świecie wirtualnym wydaje 
się być sytuacją, która może potencjalnie wydawać się zagrażająca osobom 
badanym – szczególnie, że wcześniej nie miały one osobiście styczności 

14  R. C. Carson, J. N. Butcher, i S. Mineka, Psychologia zaburzeń. Zaburzenia na tle lęko-
wym (s. 73‒107). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

15  R. C. Carson, J. N. Butcher, i S. Mineka, Psychologia zaburzeń. Zaburzenia na tle lęko-
wym (s. 73‒107). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

16  K. Wrześniewski, i T. Sosnowski, Inwentarz stanu i cechy lęku STAI: polska adaptacja 
STAI: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego, 1996

17  Z. Czajkowski, Lękliwość, lęk, obawa, strach i panika oraz odporność psychiczna zawod-
ników. Ido-Ruch dla Kultury, 1 (10), 41‒52, 2010
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z tą technologią – lęk jako stan w rozumieniu Spielbergera wydaje się za-
tem być możliwą reakcją osób poddanych działaniu nowych bodźców, ja-
kim jest prezentacja wirtualnego świata poprzez gogle VR. 

Hipotezy

Wydaje się być zatem zasadne przypuszczać, iż ten dodatkowy element 
nowości w postaci nieznanej formy prezentacji materiału może spowo-
dować, że lęk odczuwany w i tak już potencjalnie stresogennej sytuacji 
uczestnictwa w badaniu, będzie w przypadku wykorzystania gogli (w pró-
bie eksperymentalnej) osiągał wyższe wartości niż w przypadku kontaktu 
z bardziej znajomą formą prezentacji materiału za pomocą smartfona. Ba-
dacze spodziewali się, że element nowości może generować u osób bada-
nych pewien poziom niepokoju, którego zabraknie w sytuacji pozbawionej 
tego elementu. Chociaż taki kontakt z nowością może wywoływać również 
emocje pozytywne, jak np. zaciekawienie, to jednak wydaje się, że kontekst 
badania psychologicznego nie należy do sytuacji sprzyjających swobod-
nej eksploracji, dlatego testowana w niniejszym badaniu hipoteza zakłada 
wzrost poziomu lęku jako stanu w wyniku ekspozycji wirtualną rzeczywi-
stością przy użyciu gogli w stosunku do grupy kontrolnej. W niniejszych 
badaniach postanowiono zatem sprawdzić, czy rzeczywiście taka sytuacja 
może wzbudzać u ludzi lęk rozumiany jako stan.

Dotychczas nie przeprowadzono jednak badań nad wpływem wirtual-
nej rzeczywistości na lęk i poczucie bezpieczeństwa użytkowników (rozu-
mianego przez Piwowarskiego18 jako stan braku zagrożenia). Z tego powo-
du badacze wzięli pod uwagę także inną możliwość wpływu przebywania 
w wirtualnym środowisku na osoby badane. Mianowicie: biorąc pod uwa-
gę wspomnianą wcześniej cechę immersji, rozumianą jako oderwanie się 
od rzeczywistości i ucieczkę w świat wirtualny, w środowisko iluzji19 moż-
na by sądzić, iż użytkownicy tej technologii będą czuli się bezpieczniej 
przenosząc się do tego wykreowanego przez programistę świata za pomo-
cą gogli VR, niż za pomocą monitora. Przypuszczać by można było zatem, 
że poziom lęku u osób poddawanych ekspozycji VR za pomocą gogli może 
być mniejszy niż osób oglądających materiał na smartfonie, gdyż immer-
sja w warunku eksperymentalnym jest większa. 
18  J. Piwowarski, Rozwój osobowości jako przyczynek do konstrukcji autonomicznego syste-

mu bezpieczeństwa. Zeszyt Problemowy, 31, 31‒40, 2011
19  P. Świątek, Immersja w grach MMO, czyli o „farmieniu expa” słów kilka„. Media i Spo-

łeczeństwo, 2, 94‒100, 2012
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Ze względu na wymienione powyżej wątpliwości, postawiono hipote-
zę dwukierunkową: założono, że poziom lęku będzie odmienny w grupie 
eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. 

Metoda

Osoby badane

Przebadano 60 osób. Osobami badanymi byli studenci Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie w przedziale wiekowym między 20 a 26 ro-
kiem życia (średnia wyniosła 23 lata, SD=1.25). W badaniu uczestniczy-
ły 42 kobiety i 18 mężczyzn. Wszyscy wyrazili pisemną zgodę na udział 
w badaniu. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie miała wcześniej 
bezpośredniego kontaktu z taką formą wirtualnej rzeczywistości jaką 
są gogle VR. 

Narzędzie 

W badaniu wykorzystano: Gear VR (SM-R323) oraz smartfon LG X cam. 
Do pomiaru poziomu lęku wykorzystano polską adaptację kwestionariu-
sza STAI autorstwa Wrześniewskego i Sosnowskiego20. Narzędzie to składa 
się z dwóch skali: x-1 służącej do pomiaru lęku jako stanu oraz x-2 mie-
rzącej lęk jako cechę. Wykorzystano pierwszą skalę. Narzędzie było zaty-
tułowane jako „Kwestionariusz Samooceny”. Zawierał pisemną instrukcję 
oraz 20 pozycji testowych w formie krótkich twierdzeń, do których osoby 
badane odnosiły się poprzez wybór jednej z czterech odpowiedzi: „zdecy-
dowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „zdecydowanie tak”. Połowa pytań 
była odwrócona. 

Procedura 

Osoby badane losowo podzielono na dwie grupy każda po 30 osób (kon-
trolną i eksperymentalną). Każdy z uczestników dostawał na początku 
pisemną zgodę na udział w badaniu i proszony był o jej dokładne prze-
czytanie i podpisanie. W treści zgody znajdowała się informacja o tym, 
iż badany będzie wpływ ekspozycji wirtualnej rzeczywistości na postrze-
ganie siebie oraz były w niej zamieszczone ewentualne przeciwskazania 

20  K. Wrześniewski, T. Sosnowski,  Inwentarz stanu i cechy lęku STAI: polska adaptacja 
STAI: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego, 1996
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do wzięcia udziału w badaniu spowodowane wykorzystywaniem w nim 
specyficznej technologii (np. epilepsja, drgawki, rozrusznik serca). 

Obu grupom zaprezentowano krótki (trwający 2 minuty i 43 sekundy) 
film, którego treścią była wyprawa w góry. Grupa eksperymentalna oglą-
dała go za pomocą gogli VR, a grupie kontrolnej wyświetlono go za po-
mocą smartfonu. W trakcie badania osobom zalecono rozglądanie się 
(grupa eksperymetalna) oraz poruszanie smartfonem (grupa kontrolna) 
w celu skorzystania z technologii 360. Po ekspozycji filmu obie grupy do-
stały do wypełnienia kwestionariusz STAI. Badanie przeprowadzone było 
w odosobnionym pomieszczeniu, w którym znajdował się jedynie ekspe-
rymentator i osoba badana. Procedura badania trwała około 10 minut. 

Wyniki

Do analizy wyników wykorzystano test t studenta. Analizę rozpoczęto 
od sprawdzenia założeń. Test Shapiro-Wilk dla grupy eksperymentalnej 
wykazał istotność na poziomie 0,701, co oznacza, że rozkład wyników 
w tej grupie jest normalny (p>0,05, a więc nie odrzucono hipotezy zero-
wej o normalności rozkładu). Ten sam test w grupie kontrolnej dał wynik 
0,001, co oznacza, że rozkład wyników odbiega od normalnego (odrzu-
cenie hipotezy zerowej). Testem chi kwadrat zgodności zbadano równo-
liczność grup. Istotność asymptotyczna wyniosła 1, a więc grupy są rów-
noliczne (p>0,05, przyjęcie hipotezy zerowej o spełnieniu założenia). 
Wynik testu Levene’a nie osiągnął poziomu istotności (p=0,531), a więc 
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że założenie 
o równości wariancji zostało spełnione. Ze względu na spełnienie prze-
ważającej większości założeń wykonano test t Studenta dla prób niezależ-
nych. Porównano średnią wyników w kwestionariuszu STAI x-1 uzyskaną 
przez grupę eksperymentalną (M= 21,67; SD=5,97) i kontrolną (21,77; 
SD= 7,99). Różnica pomiędzy grupami okazała się nieistotna statystycznie 
(t (58)= 0,06; p>0,05).

Dyskusja wyników

Celem badań było sprawdzenie czy ekspozycja wirtualnej rzeczywisto-
ści za pomocą gogli VR wzbudzi większy lęk u osób badanych czy raczej 
sprawi, że będą oni odczuwać mniejszy lęk w porównaniu do ekspozycji 
VR za pomocą smartfona. Analiza wyników wskazuje, że różnice w pozio-
mie lęku u osób, którym wirtualny świat pokazywany był przez gogle VR 
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i u tych, którym demonstrowano go na płaskim ekranie smartfona zdają 
się nie występować. Uzyskanie takiego efektu może mieć wiele przyczyn.

Jednym z pierwszych powodów, dlaczego nie wystąpiła różnica między 
poziomem lęku w dwóch warunkach eksperymentu jest prawdopodobnie 
fakt, iż badanie to zostało wykonane na osobach młodych (średnia wie-
ku 23 lata), co za tym idzie byli to ludzie, którzy na co dzień korzystają 
z nowych technologii. Jest to pokolenie, które wychowywało się i dora-
stało w warunkach szybkich zmian i rozwoju technologicznego, dlatego 
spodziewamy się, że wykorzystanie gogli VR mogło przez osoby badane 
nie być postrzegane jako znacząco nowy, nieznany bodziec. Tę sugestię 
należałoby jednak potwierdzić w kolejnych badaniach, na przykład po-
przez poproszenie osób badanych do ustosunkowania się do sytuacji ze-
tknięcia się z nowoczesną technologią. Warto także zaznaczyć, że jeżeli 
przypuszczenie to jest słuszne, wyniki pomiaru lęku w grupach osób star-
szych od tych uczestniczących w omawianym badaniu, mogłyby znacząco 
odbiegać od przez nas uzyskanych. Jest to zatem ważny kierunek dalszych 
potencjalnych badań.

Innym czynnikiem wpływającym na zaobserwowany brak różnic, mię-
dzy grupami, może być fakt, że badania zostały przeprowadzone wyłącz-
nie na studentach Akademii Wychowania FIzycznego. Jak wskazują bada-
nia21, własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej jest skorelowany z cechami 
osobowości. Jednolita pod względem wyboru uczelni grupa ludzi może 
posiadać podobne cechy osobowości co może rzutować na ogólne wyniki 
badań. Wskazane byłoby zatem przeprowadzenie kolejnych badań o tej te-
matyce na grupie osób bardziej zróżnicowanej pod kątem wybranej dzie-
dziny zawodowej.

Kolejną wartą uwagi kwestią wydaje się być zwrócenie uwagi na aspekt 
statusu ekonomiczno-socjalnego grupy osób badanych. Po pierwsze, 
status materialny osób badanych nie został przez nas w żaden sposób 
uwzględniony, co uniemożliwia wyciągnięcie żadnych jednoznacznych 
wniosków. Możemy się jednak spodziewać, że, chociażby ze względu 
na miejsce zamieszkania osób badanych, którym jest jedno z najwięk-
szym miast w Polsce, jest to grupa do pewnego stopnia wyselekcjonowa-
na ze względu na status ekonomiczno-socjalny. Mieszkanie w metropolii 

21  K. Markiewicz, B. L. Kaczmarek, i M. Kostka-Szymańska, Cechy osobowości a decyzje 
adolescentów dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych.  Psychologia Rozwojo-
wa, 3, 57‒70, 2010
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wiąże się z pewnymi określonymi kosztami, znacząco przewyższającymi 
koszta utrzymania w mniejszej miejscowości, są to zatem osoby, których 
status materialny jest wystarczająco dobry, by podołać takim wydatkom. 
Ponadto, Kraków jest miastem wielu różnorodnych możliwości, w tym 
okazji do podejmowania pracy zarobkowej. Potencjalnie dobry status 
ekonomiczno-społeczny oraz wspomniany fakt mieszkania w metropolii, 
zwiększa również szansę na kontakt i „oswojenie się” z nowością. Z tych 
przyczyn możliwe jest, że status ekonomiczno-socjalny osób badanych nie 
był całkowicie reprezentatywny dla szeroko pojętego społeczeństwa. Dla-
tego potencjalnie ciekawe wyniki mogłyby zostać otrzymane w dalszych 
badaniach, prowadzonych z uwzględnieniem osób o różnym statusie spo-
łeczno-ekonomicznym, mieszkających zarówno w dużych miastach, jak 
i w mniejszych miejscowościach.

Innym powodem wyników uzyskanych w przeprowadzonych ba-
daniach mogłoby być to, że innowacyjna technologia jaką niewątpliwie 
są gogle VR jest na tak wysokim poziomie, iż obraz demonstrowany przy 
jej użyciu do złudzenia przypomina obraz rzeczywisty, a co za tym idzie 
nie wzbudza lęku u osób badanych. Jest to zatem kolejny ciekawy kierunek 
przyszłych badań. Warto zauważyć, że takie wyjaśnienie niskiego poziomu 
lęku osób badanych roztaczałoby niezwykle korzystną perspektywę wyko-
rzystania podobnego sprzętu w praktyce m.in. przez terapeutów.

W związku z powyższym uzyskane wyniki są bardzo pozytywnym sy-
gnałem w świetle coraz bardziej rozległych zastosowań tej technologii, 
o których wspomniano we wstępie. Fakt, iż rozwijająca się technologia 
nie wywołuje u osób z niej korzystających lęku i w warunkach ekspozycji 
neutralnego obrazu również go nie obniża jest szczególnie istotny, biorąc 
pod uwagę wykorzystywanie VR w dziedzinach związanych z psychologią 
czy medycyną. Można dzięki uzyskaniu takich wyników zakładać, iż lęk 
przed technologią nie będzie zakłócającym czynnikiem podczas terapii 
korzystających z VR. Do potwierdzenia tego rodzaju hipotezy konieczne 
są jednak dalsze badania, których najważniejsze zdaniem autorek kierunki 
zostały wyszczególnione w niniejszym artykule.

Literatura cytowana 

1. Carson, R. C., Butcher, J. N. i Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. 
Zaburzenia na tle lękowym (s. 73‒107). Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.



110 

Natalia Ambroży, Helena Bieniek, Magdalena Celuch

2. Cox, D. i Cox, A. D. (2002). Beyond First Impressions: The Effects of Re-
peated Exposure on Consumer Liking of Visually Complex and Simple 
Product Designs. Journal of the Academy of Marketing Science, 30 (2).

3. Czajkowski, Z. (2010). Lękliwość, lęk, obawa, strach i panika oraz od-
porność psychiczna zawodników. Ido-Ruch dla Kultury, 1 (10), 41‒52.

4. Heim, M. (1993). The metaphysics of virtual reality. New York: Oxford 
University Press on Demand.

5. Janiszewski, C. (1993). Preattentive Mere Exposure Effects. Journal 
of ConsumerResearch, 20 (3), 376‒392.

6. Kozłowska, M. (2012). Wirtualna Rzeczywistość jako skuteczne narzę-
dzie terapii fobii społecznej. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 219‒227. 

7. Leventhal, A.M., Martin, R.L., Seals, R.W., Tapia, E i Rehm, L.P. (2007). 
Investigating the dynamics of affect: Psychological mechanisms of af-
fective habituation to pleasurable stimuli. Motivation and Emotion, 31, 
145‒157.

8. Łukowska, M. (2011). Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywi-
stości w psychologii. Rocznik Kognitywistyczny, 5, 103‒108.

9. Markiewicz, K., Kaczmarek, B. L., i Kostka-Szymańska, M. (2010). Ce-
chy osobowości a decyzje adolescentów dotyczące planów edukacyj-
nych i zawodowych. Psychologia Rozwojowa, 3, 57‒70.

10. Piwowarski, J. (2011). Rozwój osobowości jako przyczynek do kon-
strukcji autonomicznego systemu bezpieczeństwa. Zeszyt Problemowy, 
31, 31‒40.

11. Siwak, W. (2016). Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna 
i rzeczywistośćrozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, 
sztuki. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Byd-
goszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 11, 355‒388.

12. Świątek, P. (2012). Immersja w grach MMO, czyli o „farmieniu expa” 
słów kilka„. Media i Społeczeństwo, 2, 94‒100.

13. Wrześniewski, K. i Sosnowski, T. (1996). Inwentarz stanu i cechy lęku 
STAI: polskaadaptacja STAI: podręcznik. Pracownia Testów Psycholo-
gicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

14. Zajonc, R.B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Per-
sonality and Social Psychology Monograph Supplement. 9 (2), 1‒27.

15. Zuckerman, M. i Spielberger, C. D. (2015). Emotions and Anxiety: New 
Concepts, Methods, and Applications. New York: Psychology Press.



111

Wpływ ekspozycji wirtualną rzeczywistością…

16. Żak, M., Sz, K., Puzio, G., Staszczak-Gawełda, I., Stopa, A. i Czesak, J. 
(2014). Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i gier konsolowych 
w profilaktyce upadków osób starszych. Gerontologia Polska, 22 (1), 
9‒13.



SPIS TREśCI

Juliusz Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa ................................5

Kamil Goryń, Rola mediów masowych w samoorganizowaniu się  
społeczeństwa obywatelskiego .........................................................................18

Patrycja Goryń, Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym  
na przykładzie udziału organizacji pozarządowych  
o zhierarchizowanej strukturze w systemie zarządzania kryzysowego .......26

Tomasz Olejnik, Zarządzanie kryzysowe a komunikacja,  
czyli jak i kiedy informować ludzi ..................................................................37

Paweł Pajorski, Komunikacja wewnątrz specjalistycznych zespołów 
ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony  
fizycznej osób. Zagadnienia wybrane .............................................................47

Małgorzata Wieleba-Walicka, Skuteczna komunikacja  
w procesie stanowienia przepisów o przewozie drogowym  
towarów niebezpiecznych w polsce ...............................................................68

Małgorzata Wróbel, Negocjacje w organizacjach międzynarodowych  
na przykładzie unii europejskiej .....................................................................91

Natalia Ambroży, Helena Bieniek, Magdalena Celuch, Wpływ ekspozycji 
wirtualną rzeczywistością na lęk rozumiany jako stan ................................99


