
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie

Studenckie Koło Administracji Autonomicznym  
Systemem Bezpieczeństwa

SECURITY, ECONOMY & LAW

SEL

Redakcja

Łukasz Trzciński
Jolanta Wąs-Gubała
Janina Zięba-Palus

Nr 3/2018 (XX)
Kraków

lipiec – wrzesień 2018



Redaktorzy tomu ■ Editorial Committee:
prof. dr hab. Łukasz Trzciński (Polska, Poland)
dr hab. Jolanta Wąs-Gubała (Polska, Poland)
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus (Polska, Poland)

Redakcja i korekta ■ Copyediting and Proofreading
Radosława Rodasik, Ewelina Brodziak

Skład ■ Typesetting
Monika Starzyk

Copyright © by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018
Studenckie Koło Systemów Bezpieczeństwa Apeiron WSBPI

Czasopismo jest kwartalnikiem ■ The three-monthly journal
ISSN 2353‒0669

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31–123 Kraków
Tel. (12) 422 30 68; Fax. (12) 421 67 25
e-mail: science2@apeiron.edu.pl
www.www.security-economy-law.pl

Wersja elektorniczna czasopisma jest wersją pierwotną
Electronic version constitutes a primary version of the journal

Kwartalnik „Security, Economy & Law” indeksowany jest w bazach:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 5 pkt
Index Copernicus: ICV 67,73 pkt

The quartely journal is index in the following databases:
Ministry of Science and Higher Education: 5 points
Index Copernicus: ICV 67,73 points



RADA NAUKOWA
SCIENTIFIC BOARD

Nevena Atanasova-Krasteva, LtCol Assoc. Prof. Ph.D., Vasil Levski National 
Military University, Bulgaria

Gerhard Banse, Prof. Ph.D., Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Ghita Barsan, BG. Prof. Eng. Ph.D., “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, 
Romania

Jozef Blazek, Prof. Ph.D., University of Security Management in Košice, Slovakia

Ing. Peter Havaj, Ph.D., University of Security Management in Košice, Slovakia

Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., University of Public and Individual Security 
„Apeiron” in Cracow, Poland

Ralph R. Johnson., M.A., United States Foreign Service, U.S. Department of 
State, The United States of America

Rastislav Kazanský, Assoc. Prof. PhDr. Ph.D., Matej Bel University, Slovakia

Branislav Kovacik Ph.D. Doc. PhDr., Matej Bel University, Slovakia

Zbigniew Kuźniar, Ph.D., General Tadeusz Kościuszko Military University of 
Land Forces in Wroclaw, Poland

Marián Mesároš, dr. h.c. prof. Ing. DrSc. MBA LL.M., University of Security 
Management in Košice, Slovakia

Juliusz Piwowarski, Assoc. Prof. Ph.D., University of Public and Individual Se-
curity Apeiron in Cracow, Poland

Tadeusz Ratusiński, Ph.D., Pedagogical University of Cracow, Poland

Witold M. Sokołowski, Ph.D., Jet Propulsion Laboratory (JPL), The United Sta-
tes of America

Urszula Soler, Ph.D., The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Rastislav Sopilnyk, Prof., Lviv University of Business and Law, Ukraine

Jolanta Wąs-Gubała, Assoc. Prof. Ph.D., Prof. Dr Jan Sehn Institute of Forensic 
Research in Cracow, Poland



RECENZENCI
BOARD OF REVIEWERS

Prof. Vania Banabakova, Ph.D. (Bulgaria)
Wojciech Czajkowski, Ph.D. (Poland)
Agnieszka Filipek, Ph.D. (Poland)
Krzysztof Kaganek, Ph.D. (Poland)
Zbigniew Kuźniar, Ph.D. (Poland)
Prof. Ing. Pavel Nečas, Ph.D. MBA (Slovakia)
Prof. Jerzy Ochmann, Ph.D. (Poland)
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Poland)
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr h. c. mult. (Czech Republic)
Doc. ing. Jozef Sabol, DrSc. (Czech Republic)
Zhanna Semchuk, Ph.D. (Ukraine)
Prof. Lyubomyr Sopilnyk, Ph.D. (Ukraine)
Rostyslav Sopylnik, Ph.D. (Ukraine)
Prof. Svilen Stefanov, Ph.D. (Bulgaria)
Doc. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D. (Slovakia)
Krzysztof Tomaszycki, Ph.D. (Poland)
Doc. Inga Uriadnikowa, Ph.D. (Ukraine)
Doc. Vasyl Zaplatynskyi, Ph.D (Ukraine

REDAKTORZY TEMATYCZNI
SUBJECT EDITORS

1. Security and Uniformed Services:
Assist. Prof. Kuba Jałoszyński, Ph.D. (Poland)
Doc. Štefan Kočan, Ph.D. (Slovakia)
Prof. Antoni Olak, Ph.D. (Poland)
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Poland)
2. Economics:
Paweł Dziekański, Ph.D. (Poland)
3. Law:
Prof. Yuriy Boshytskyi, (Ukraine)
Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., (Poland)
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr h. c. mult. (Czech Republic)
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., (Czech Republic)
4. Mathematical Aspects 0f Security Culture:
Ing. Tadeusz Ratusiński, Ph.D. (Poland)
5. Medical and Kinesiological Aspects of Security Culture:
Assoc. Prof. Tadeusz Ambroży, Ph.D. (Poland)
Assoc. Prof. Dariusz Mucha, Ph.D. (Poland)
Dorota Szczeblowska, Ph.D. (Poland)



Security, Economy & Law
Nr 3/2018 (XX), (5–17)

11

*  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.

TRZY FILARY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA*

THREE PILLARS OF SECURITY CULTURE

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  

„Apeiron” w Krakowie

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

Key words
Security culture, security studies, multidisciplinary, pillars

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 
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położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma 
naukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów 
kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, mate-
rialny.

Słowa kluczowe
kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, interdyscyplinarność, 
filary

Artykuł ten stanowi propozycję programową, która jest ofertą wspólnego 
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, społecznym 
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 gmachu kultury. 
Fenomen kultury to ogół materialnych i pozamaterialnych elementów 
składających się na utrwalony dorobek człowieka.

Już w 1871 roku angielski antropolog Edward Tylor sformułował definicję 
pojęcia kultura 1. Według Tylora kultura obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, 
moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności zdobyte przez człowieka jako 
członka społeczeństwa. Amerykański antropolog kulturowy Alfred Louis 
Kroeber (1876–1960) zaprezentował koncepcję kultury, stanowiącą inspirację 
dla idei filarów kultury bezpieczeństwa. Trzema składowymi kultury w idei 
Kroebera są rzeczywistość materialna, kultura społeczna i kultura etyczna 

1  E. B. Tylor, Primitive Culture, Vol. 1, Vol. 2, John Murray, London 1871.
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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 potwier-
dzać w konkretnym działaniu 3. Chcąc z podniesionym czołem twierdzić 
wobec innych, iż „kultura jest ważna”, należy zatem najpierw zaczynać od 
siebie. Współcześnie bardzo często spotykane są fałszywe interpretacje wol-
ności, pozbawiające nas kultury, której wzory rzutują na zachowania zgodne 
z określonymi normami i zasadami. Interpretacje zwalniające nas od obo-
wiązków, czy odpowiedzialności moralnej, tworzą aberracje w subobszarze 
kultury określanym jako kultura bezpieczeństwa. Pojawiło się zagrożenie, 
że nasza kultura może zostać zdewaluowana, a moralność zostanie wyeli-
minowana, ze szkodą dla bezpieczeństwa człowieka.

Fenomen kultury bezpieczeństwa jest częścią szeroko odczytywanej 
kultury. „Jako wyraźnie zarysowująca się domena kultury towarzyszy czło-
wiekowi od jego zarania. Jak zauważa wielu antropologów, z Malinowskim 
na czele, zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji i sta-
nowiło 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 bę-
dące ich autorami wiążą pewne znaczenie (sens); Takie ujęcie kategorii działanie rozpo-
wszechniło się dzięki socjologii Maxa Webera – dziś uznawane jest za elementarne poję-
cie socjologiczne: „Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny 
czyn, zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile [podmiot] działający, bądź wielu działają-
cych, wiąże z nim pewien subiektywny sens”, definiuje Max Weber w dziele Gospodarka 
i  społeczeństwo. zarys socjologii rozumiejącej, (wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 
1922), Państwowe 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, funkcjonują 
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 
„regionów bezpieczeństwa” (czy „regionów zagrożeń”), a jednocze-
śnie – 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 
fenomenu 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 aktywności, jak prawno-organizacyjna, technogenna lub 
cybernetyczna.

6)  Kultura w  odniesieniu do różnych podmiotów funkcjonujących 
w obszarze jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej aż 
po skalę globalną, 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 Turn  5. Postmodernizm wskazał na kulturę, jako pierwszo-
planowy element dyskursów dotyczących spraw społecznych. Jeżeli kultura 
stanowi,,całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gro-
madzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany 
z pokolenia na pokolenie (…)6, a jej składowymi są redukujące zagrożenia 
principia społecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia moralne 
właściwych dla danej zbiorowości społecznej zachowań, to w konsekwencji, 
wpływa ona na powstawanie faktów społecznych oraz artefaktów należą-
cych do tego subobszaru kultury, którym jest kultura bezpieczeństwa. Na 
początku XXI wieku spełniło się również miarodajne i prestiżowe zin-
stytucjonalizowanie 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, niegdyś 
będący tylko subdyscypliną international relations. Z czasem ten kierunek 
badań naukowych uzyskiwał coraz większe znaczenie i autonomię. Dziś jego 
nurty, realizm czy idealizm, dzięki konstruktywistycznemu przełomowi jaki 
nastąpił w latach 80. w naukach o bezpieczeństwie, można stosować do badań 
każdej skali podmiotów bezpieczeństwa, nie tylko w państwowocentrycznej 
perspektywie badawczej. Są stosowane już począwszy od skali indywidual-
nych podmiotów bezpieczeństwa, poprzez skalę podmiotów grupowych, aż 
po społeczeństwa-narody i ich państwa. Zwięzła definicja pojęcia kultura 
bezpieczeństwa, którą proponuje autor niniejszego artykułu, jest sformuło-
wana następująco:

Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 

5  F. Jameson, The Cultural Turn: selected writings on the Postmodern 1983–1998, Verso Bo-
oks Publ., London – New York 1998; Idem: Globalization and Political strategy, [w:] „New 
Left Review”, 4 (July–August, 2000); Idem: Postmodernism and Cultural Theories. lectu-
res in China (Houxiandaizhuyi he wenhualilun), Shanxi Teacher’s University, 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. Spillman, Cultural socio-
logy at the crossroads of the discipline, [w:] „Poetics. Journal of Empirical 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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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 bezpie-
czeństwa, ukazującą ważność, jaką dla przedmiotowej problematyki ma 
świadomość podmiotu bezpieczeństwa  7, 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 bezpieczeństwa  8 jest to ogół utrwalonego, materialnego 
i pozamaterialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i poza-
militarnie  – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności 
określonych 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 poziomie 
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 człowieka 

przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 
(mentalny/społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem 
motywacji i postaw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi 

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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działaniami, powodującymi wszechstronny rozwój indywidualnych 
i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autonomicz-
nej 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 kojarzenie 
go wyłącznie ze sferą militarną. Obronność u Cieślarczyka jest to także 
potencjał o znaczeniu pozamilitarnym. Potencjał ten umożliwia skuteczne 
przeciwdziałanie i zapobieganie zaistnieniu zagrożeń oraz przeciwstawienie 
się zagrożeniom z chwilą ich realnego wystąpienia. Definicja kultury bez-
pieczeństwa autorstwa profesora Mariana Cieślarczyka brzmi następująco:

Kultura bezpieczeństwa i  obronności stanowi rodzaj społecznej 
matrycy, to „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, sym-
boli 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 integracji 
i zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych, a także 
w procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) rozumianej obron-
ności, służących w miarę harmonijnemu rozwojowi tych podmiotów 
i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, z pożyt-
kiem 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.
Powyższe składowe Marian Cieślarczyk nazywa „filarami kultury bezpie-

czeństwa”. Badacz ten kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy, filar 
organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych filarów pomimo 
swojej specyfiki, również przenikają się. Na przykład wiedza występująca 

9  M. Cieślarczyk, kultura bezpieczeństwa i  obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, s. 210.
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jako składnik pierwszego filaru, jest w znacznym stopniu także elementem 
filaru drugiego, mającego charakter organizacyjno-prawny oraz innowa-
cyjno-techniczny. Koncepcja kultury bezpieczeństwa umożliwia w wielu 
przypadkach ponowne zintegrowanie wyników wielodyscyplinarnych badań 
dotyczących skomplikowanej problematyki bezpieczeństwa i obronności. 
Koncepcja ta zawiera w sobie też emocjonalny i racjonalny ładunek neu-
tralizujący pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do generowania 
przeciwko zaistniałym zagrożeniom kontrolowanej (do czasu) uzasadnionej 

„agresji”. kultura bezpieczeństwa, jej odpowiednio wysoki poziom, pozwala 
nam uniknąć pokusy agresywnego „wygrywania” na rzecz potrzeby wyższej, 
jaką jest potrzeba „bycia niezwyciężonym”.

•

Zwracając uwagę na definicję fenomenu kultury bezpieczeństwa widzimy, iż 
wskazuje ona na to, że opisywane zjawisko łączy w sobie przejawy wszystkich 
aspektów życia społecznego: duchowość, kompetencje społeczne, mate-
rialność 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 bezpieczeństwa) oraz jako 
proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa pokoleń, odtwarza-
nego i wciąż na nowo ewoluującego w trzech sferach dotyczących jednostki 
ludzkiej, zbiorowości społecznej oraz materialnego wymiaru egzysten-
cji ludzkiej – nieprzerwanie dzięki funkcjonowaniu intersubiektywnego 
zjawiska, które jest międzypokoleniowym przekazem narodowym  10. bezpie-
czeństwo realizowane jest poprzez funkcję obronności, 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 militar-
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, 
jej pierwsza typologia ogranicza się do typu rodowo-genealogicznego (relacja rodzice–
dzieci) i kulturowo-genealogicznego (relacja nauczyciel–uczeń).



13

Trzy filary kulTury bezPieCzeńsTwa

nych jest niewystarczające” 11. Podobnie Emma Rothschild w artykule Czym 
jest bezpieczeństwo? z 1995 roku 12, uszczegóławia potrzebę redefinicji kategorii 
bezpieczeństwo w procesie rozszerzania jego koncepcji. Pojęcie obronności 
jako potencjał rozpatrywany w wymiarze indywidualnym i w wymiarze 
społecznym (kolektywnym) jest niemalże tożsame z pojęciem kultury bezpie-
czeństwa. Można tu mówić o istnieniu spójnej, choć wielowątkowej kultury 
bezpieczeństwa, dla poziomu której ogromne znaczenie mają między innymi 
wychowanie i nauczanie, tożsamość i więzy społeczne oraz podejmowanie 
wyzwań związanych ze świadomym wysiłkiem mającym za cel samodo-
skonalenie człowieka i na tej bazie, udoskonalanie tworzonych przez niego 
organizacji społecznych, na przykład w duchu wspólnotowym, tak jak to 
proponuje amerykański socjolog, komunitarysta, Amitai Etzioni 13. Według 
Etzioniego „człowiek nie istnieje dopóki nie istnieje społecznie; to, czym jest, 
zależy od jego bytu społecznego, 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 połączenia się z innymi, podobnymi do niego [indywidualnymi 
podmiotami bezpieczeństwa], w działaniach społecznych” 14.

•

„W uniwersytetach amerykańskich i angielskich zawartość odpowiednią 
dla securitologii ma pojęcie kultura bezpieczeństwa”  15, jak zauważa Leszek 
Korzeniowski. Użycie kategorii kultura bezpieczeństwa odnotowuje się 
wśród sporej liczby badaczy transdyscyplinarnej oraz bardzo pojemnej 
problematyki, badanej przez współczesne nauki o bezpieczeństwie.

Przykładowo, do takich autorów należy, Nick Pidgeon 16. Kwestia nauko-
wej przydatności terminu kultura bezpieczeństwa dla badań prowadzonych 

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.
16  N. Pidgeon, safety culture and risk management in organizations. (pol. kultura bez-

pieczeństwa i zarządzania ryzykiem w organizacjach), “The Journal of Cross Cultural 
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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. Zespół naukowców 
z Uniwersytetu Stanowego Illinois, kierowany przez Hui Zhanga przebadał 
merytoryczny zakres stu siedmiu artykułów, w których zawarto sformuło-
wania – albo kultura bezpieczeństwa, albo klimat bezpieczeństwa. Efektem 
analizy porównawczej było to, że zespół wykazał ekwiwalentność zakre-
sów pojęciowych obu omawianych terminów, obwarowując wyniki tylko 
drobnym zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to sprowadzono do stwierdzenia, że 
termin klimat bezpieczeństwa „w większym stopniu obejmuje aspekt psy-
chologiczny aniżeli ma to miejsce w przypadku kultury bezpieczeństwa” 18. 
Aby nie pozostawiać jednak dalszych wątpliwości, „dodać należy, że obydwa 
pojęcia w zakresie przedmiotu i metod badawczych wpisują się w sekuritolo-
gię, jako naukę o bezpieczeństwie” – konkluduje ostatecznie Korzeniowski 19.

•

Można powiedzieć, że współczesne nauki społeczne postawiły kulturę na 
piedestale. Jak oświadcza Ulf Hannerz  20, „kultura jest wszędzie”, natomiast 
Mahmood Mamdani 21 dodaje, że „kultura jest sprawą życia i śmierci”. Na 
dodatek, z kulturą „trzeba się liczyć”, o czym wszystkim przypomina Samuel 

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 implications. 
(pol. klimat bezpieczeństwa w organizacji przemysłowej: teoria i konsekwencje zastoso-
wania), „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. kultura bezpieczeństwa: koncepcja w chaosie?), Urbana Champaign: University of 
Illinois, http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawie 
gvonshamithf02.pdf, Odczyt 2008‒12‒25.

19  L. Korzeniowski, securitologia…, op.cit. s. 39.
20  U. Hanerz, Cultural Complexity: studies in the social Organization of Meaning, Colum-

bia University Press, New York 1992; Idem: Cosmopolitans and locals in world Culture, 
Columbia University Press, New York1992,

21  M. Mamdani, beyond rights Talk and Culture Talk: Comparative essays on the Politics 
and rights and Culture, Palgrave Macmillan, New York 2000.
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Huntington 22. Jak wcześniej zaznaczono, kultura, jako całokształt material-
nego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany 
w ciągu jej dziejów. Wpływa ona decydująco – choć często dzieje się to 
niepostrzeżenie – na badane przez człowieka tego rodzaju fakty społeczne 
i artefakty, które podzielone na ustalone filary określają sposoby przeciw-
działania zagrożeniom przez narody od zagrożeń politycznych 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 poprzez 
narodową, międzynarodową aż po skalę globalną – jest zawsze w jakiś sposób 
zakorzeniona w trychotomicznym zjawisku kultury   23.

Bibliografia
1.  Bonnell V. E., Hunt L., beyond the Cultural Turn, University of California 

Press, Berkeley 1999.
2.  Carroll J. S., safety culture as an ongoing process: Culture surveys as oppor-

tunities for enquiry and change, “Work & Stress” 1998, No 12.
3.  Cieślarczyk M., kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Aka-

demii Podlaskiej, Siedlce 2010.
4.  Cooper M. D., Towards a model of safety culture, “Safety Science” 2000, 

No 36.
5.  Etzioni A., aktywne społeczeństwo, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 

2012.
6.  Etzioni A., spirit Of Community: The reinvention american society, 

Touchstone, New York 1994.
7.  Hanerz U., Cosmopolitans and locals in world Culture, Columbia Uni-

versity Press, New York 1992.
8.  Hanerz U., Cultural Complexity: studies in the social Organization of 

Meaning, Columbia University Press, New York 1992.
9.  Huntington S., The Clash of Civilizations, Simon and Schuster, New York, 2007.

22  S. Huntington, The Clash of Civilizations, Simon and Schuster, New York, 2007.
23  Por. np. L.W. Zacher, Jednostkowe i społeczne konteksty i wyzwania dla bezpieczeństwa, 

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



Juliusz Piwowarski

16

10.  Jacobs M., Spillman L., Cultural sociology at the crossroads of the disci-
pline, „Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media 
and the Arts” 2005, 33.

11.  Jameson F., Globalization and Political strategy, „New Left Review”, 4 (July–
August, 2000).

12.  Jameson F., Postmodernism and Cultural Theories. lectures in China 
(Houxiandaizhuyi he wenhualilun), Shanxi Teacher’s University, 
Xi’an 1987.

13.  Jameson F., Postmodernism, or, The Cultural logic of late Capitalism, 
Duke University Press, Durham 1991.

14.  Jameson F., The Cultural Turn: selected writings on the Postmodern 
1983–1998, Verso Books Publ., London – New York 1998.

15.  Jarmoszko S., Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterio-
racji więzi społecznej, [in:] Jedność i różnorodność. kultura vs. kultury, 
E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010.

16.  Korzeniowski L., securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i orga-
nizacji społecznych, EAS, Kraków 2008.

17.  Kroeber A. L., Configurations of Culture Growth, University of California 
Press, Berkeley 1944.

18.  Kroeber A. L., The Nature of Culture, University of Chicago Press, Chi-
cago 1952.

19.  Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996.
20.  Malinowski B., Naukowa teoria kultury, [in:] szkice z teorii kultury, 

Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
21.  Mamdani M., beyond rights Talk and Culture Talk: Comparative essays on 

the Politics and rights and Culture, Palgrave Macmillan, New York 2000.
22.  Ossowska M., koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1963, 2.
23.  Pidgeon N., safety culture and risk management in organizations, 

“The Journal of Cross Cultural Psychology” Cardiff University 1991, No 22.
24.  Piwowarski J., Ochrona ViP-a a czworokąt bushido. studium japońskiej 

kultury bezpieczeństwa, [w:] bezpieczeństwo osób podlegających usta-
wowo ochronie wobec zagrożeń XXi wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, 
K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014.

25.  Rotschild E., what is security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, 
s. 53–98. 

26.  Steinmetz G., state/Culture: state-formation after the Cultural Turn, 
Ithaca, Cornell University Press, New York 1999.

27.  Tylor E. B., Primitive Culture, Vol. 1, Vol. 2, John Murray, London 1871. 



Trzy filary kulTury bezPieCzeńsTwa

28.  Wallis M., koncepcje biologiczne w humanistyce, [in:] „Fragmenty filo-
zoficzne”, seria II, Tadeusz Kotarbiński (red.), Warszawa 1959.

29.  Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. zarys socjologii rozumiejącej, 
(wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922), Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 2002.

30.  Zacher L. W., Jednostkowe i społeczne konteksty i wyzwania dla bezpie-
czeństwa, [in:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, vol. 3, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

31.  Zduniak A., Majchrzak N., Świadomość emocjonalna jako dystraktor 
w procesach badawczych bezpieczeństwa, [in:] Metodologia badań bez-
pieczeństwa narodowego, vol. 3, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 
2012. 

32.  Zhang H., Wiegmann D. A., von Thaden T. L., safety Culture: a con-
cept in chaos?, Urbana Champaign: University of Illinois, http://www.  
humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawie gvon-
shamithf02.pdf, accessed 2008‒12–25.

33.  Zohar D., safety climate in industrial organizations: Theoretical and 
applied implications, “Journal of Applied Psychology”, 1980. No 65.



Security, Economy & Law
Nr 3/2018 (XX), (18–39)

DOI: 10.24356/SEL/20/1

ZNACZENIE KONTROLI DLA 
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

W PAŃSTWIE PRAWA

SIGNIFICANCE OF CONTROL FOR INTERNAL SECURITY  
IN A STATE OF LAW

Wojciech M. Hrynicki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  

„Apeiron” w Krakowie

Abstrakt
1) Cel

Celem artykułu jest wykazanie istotności kontroli dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego w państwie. Kontrola jest zjawiskiem wielobiegunowym, 
które poprzez wyspecjalizowane podmioty, specyfikę narzędzi oraz rozbudo-
wany system stoi na straży wielorodzajowego bezpieczeństwa wewnętrznego 

– zarówno w aspekcie publicznym, jak i powszechnym. Sprawny system 
kontroli w państwie gwarantuje bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz 
zapobiega katastrofom technicznym i klęskom żywiołowym.

2) Wprowadzenie
Bezpieczeństwo wewnętrzne, którego podmiotem jest państwo, należy 
do zjawisk wieloaspektowych, bowiem środowisko państwa związane jest 
z wieloma płaszczyznami zadań publicznych. Stąd też można wyróżnić 
przykładowo bezpieczeństwo polityczne, administracyjne, ekonomiczne, 
ekologiczne, rolne, spożywcze, sanitarne, finansowe, społeczne, kulturowe. 
Niezależnie od typu bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga ono szeregu 
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działań ze strony państwa celem jego utrzymania i pogłębiania. Jednym 
z instrumentów służących do budowania bezpieczeństwa wewnętrznego 
w państwie jest kontrola oraz system kontroli, na który składają się zarówno 
składniki osobowe, jak i rzeczowe. W tym znaczeniu kontrola musi być 
rozumiana jako ustalenie istniejącego stanu rzeczy oraz stanu pożądanego, 
określanego przez odpowiednie wzorce czy normy postępowania, następnie 
zaś ich porównywanie i zaznaczenie różnic, a w końcu jako ustalenie przy-
czyn tych różnic i przedstawienie zaleceń w celu usunięcia nieprawidłowości.

3) Metodologia
Autor rozpatruje zagadnienie istotności kontroli dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego w państwie, śledząc poglądy na te tematy, i w tym zakresie 
posiłkuje się metodą krytycznej analizy źródeł. Metoda ta wzbogacona 
zostaje o analizę danych statystycznych różnych obszarów kontroli w pań-
stwie, co związane jest z wykorzystaniem metody empirycznej statystycznej. 
Posiłkowo wykorzystano także metodę dogmatyczno-prawną, analizując 
przepisy aktów prawnych związanych z wykonywaniem kontroli w pań-
stwie prawa.

4) Wnioski
Autor dowodzi, że kontrola jest nieodzownym elementem bezpieczeń-
stwa wewnętrznego w sprawnie zarządzanym państwie prawa realizującym 
zasady sprawiedliwości społecznej. Wielość rodzajów kontroli oraz spo-
soby jej realizowania współgrają z typami bezpieczeństwa wewnętrznego 
istotnymi w państwie prawa. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie gwa-
rantowane jest systemem kontroli, na który składają się zarówno składniki 
osobowe, jak i rzeczowe.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, kontrola, znaczenie kontroli 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Abstract
1) Objective

The objective of the article is to prove the significance of law for internal 
security in a state of law. Control is a multifaceted phenomenon which – 
through specialised entities, specificity of tools and well developed system 

– safeguards multi-type internal security – both in the public and universal 
sense. Efficient control system in a state guarantees security and public 
order, and prevents technical catastrophes and natural disasters.



Wojciech M. Hrynicki

20

2) Introduction
Internal security of a state constitutes a multipole phenomenon because 
the state’s environment is connected with numerous planes of public duties. 
Therefore, we can distinguish, for example: political, administrative, eco-
nomic, ecological, agricultural, food, sanitary, financial, social and cultural 
security. Regardless of the type of internal security, the maintenance and 
increase in such security requires a number of actions to be taken by the 
state. The instruments used for building internal security in a state include 
control and control system, composed of personal, material and normative 
components. In this sense, control must be understood as definition of the 
status quo and the required state, specified by appropriate standards and 
rules of procedure, and as their comparison and juxtaposition, and finally 
as detecting the reasons of such differences and presenting recommenda-
tions for elimination of irregularities.

3) Methodology
The author analyses the significance of control for internal security in a state 
by following scientific views on such topics, and applies in this scope the 
method of critical analysis of scientific sources. This method is enriched 
with the analysis of statistical data concerning different areas of control in 
a state, which is connected with the application of the empirical statistical 
method. Additionally, the author also uses the dogmatic and legal method, 
and analyses the provisions of legal acts related to exercising control in 
a state of law.

4) Conclusions
The author proves that control is an indispensable element of internal secu-
rity in an efficiently governed state of law which follows the principles of 
social justice. The multitude of types of control and the manner of its exer-
cise harmonise with the types of internal security significant for a state of 
law. Internal security in a state is guaranteed by a system of control, which 
is composed both of personal and material components.

Key words
security, internal security, control, significance of control for internal security

Bezpieczeństwo – uwagi ogólne
Pojęcie bezpieczeństwa sprowadza się w istocie do stanu bez zagrożeń, który 
ma umożliwić prawidłowy rozwój przy założeniu przestrzegania zasad 
współżycia społecznego. W związku z tym we współczesnych definicjach 
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bezpieczeństwo traktowane jest jako stan pewności, spokoju, zabezpie-
czenia, braku zagrożenia oraz ochrony przed nim 1, a także jako gwarancja 
nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu i swobody jego rozwoju 2. 
Obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, 
tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie, pewność rozwoju. W zasad-
niczym obszarze badań bezpieczeństwo kojarzone jest zatem ze stanem 
bez zagrożeń, który uzupełniany jest o potrzeby rozwoju i samorealizacji. 
W związku z tym wyróżnia się negatywne i pozytywne rozumienie bez-
pieczeństwa.

W tym pierwszym aspekcie bezpieczeństwo sprowadza się do stanu 
„braku zagrożeń” 3, z kolei w drugim traktowane jest jako zdolność do kształ-
towania optymalnych warunków rozwojowych (swobód), zapewniających 
realizację szerokiego zakresu potrzeb społecznych 4. Pozytywne i negatywne 
rozumienie bezpieczeństwa sprzężone jest ściśle z potrzebami człowieka, 
trafnie zobrazowanymi w piramidzie Abrahama Maslowa, w której potrzeba 
bezpieczeństwa znajduje się tuż po potrzebach fizjologicznych i przed 
potrzebami afiliacji, szacunku i uznania oraz samorealizacji. Jak zauważa 
A. Maslow, jeśli zarówno potrzeby fizjologiczne, jak i potrzeby bezpieczeń-
stwa są zaspokojone wystarczająco dobrze, to pojawiają się potrzeby miłości, 
uczucia i przynależności  5. Każde dobre społeczeństwo musi w taki czy inny 
sposób zaspokajać te potrzeby, jeśli ma zamiar przetrwać i być zdrowe  6. 
Koncepcja pozytywnego rozumienia bezpieczeństwa powinna stać się domi-
nująca, a to z tej przyczyny, że życia człowieka nie można sprowadzać do 
zapewnienia istnienia, ale należy rozpatrywać je w kategoriach dążenia do 
nieustannego rozwoju poprzez wyznaczanie celów nadających mu wartość 
i sens  7.

Bezpieczeństwo spaja wiele dziedzin życia i wiele dyscyplin nauko-
wych. Ma charakter multidyscyplinarny, bowiem trudno wyobrazić sobie 

1  R. Zięba, instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Scholar, Warszawa 2007, s. 27.
2  J. Stańczyk, współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996, s. 19.
3  M. Brzeziński, kategoria bezpieczeństwa, [w:] bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wy-

brane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Elipsa, Warszawa 2009, s. 23.
4  J. Stańczyk, współczesne…, op. cit., s. 10.
5  A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006, s. 68–69.
6  Ibidem, s. 69.
7  W.M. Hrynicki, Potrzeba działań na rzecz bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie jego 
współczesnych zagrożeń, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, 
nr 20, s. 223.
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uprawianie tej nauki bez nauk prawnych, wojskowych, humanistycznych 
czy ekonomicznych 8. Należy do elementarnych potrzeb człowieka i  jest 
podstawowym prawem, które sprowadza się do eliminowania sytuacji zagra-
żających człowiekowi i  jego dobrom 9. Jednocześnie bezpieczeństwo jest 
pojęciem, z którym człowiek wiąże swoje nadzieje i na tej podstawie buduje 
perspektywę własną i swoich najbliższych, oraz kategorią, która odnosi się 
do spraw globalnych, państwowych, lokalnych i osobistych, tworząc bądź 
ograniczając szanse dla każdego z tych wymiarów  10. Bezpieczeństwo nie 
jest stanem homogenicznym czy też dotyczącym wyłącznie egzystencji jed-
nostki albo zbiorowości ludzkich; ma wartość wielorodzajową, o charakterze 
indywidualnym, społecznym, kulturowym, prawnym, egzystencjalnym, 
ekonomicznym, politycznym, militarnym, a także psychologicznym i ducho-
wym 11.

Bezpieczeństwo, będąc podstawową potrzebą zarówno jednostki, grup 
społecznych, jak i państw oraz systemów międzynarodowych, powoduje 
dążenie każdego z wymienionych podmiotów do oddziaływania na swoje 
otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną. Związane jest to ściśle ze sferą moty-
wacji oddziałujących na podmiot, bez względu na to czy mowa o podmiocie 
indywidualnym czy zbiorowym. Jak zauważa E.J. Murray, w każdym dowol-
nie wybranym momencie różnorodne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
determinują motywację jednostki. Siła poszczególnego motywu oraz taki 
czy inny zespół motywów wpływają na nasz sposób widzenia świata, na bieg 
naszych myśli, na działania, które podejmujemy   12. Rozumowanie to można 
translokować na inne podmioty bezpieczeństwa, w tym państwo.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie
Jeżeli mówi się o  państwie jako podmiocie bezpieczeństwa, pamiętać 
trzeba o jego zasadniczych cechach, jakimi są: zdolność przetrwania, naród, 

8  A. Urban, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i  Profe-
sjonalne, Warszawa 2009, s. 16.

9  J. Gierszewski, bezpieczeństwo wewnętrzne. zarys systemu, Difin, Warszawa 2013, s. 11.
10  L. Kanarski, B. Rokicki, J. Świniarski (red.), bezpieczeństwo personalne i  strukturalne 

wobec wyzwań współczesnego świata. Materiały z międzynarodowej konferencji nauko-
wej zorganizowanej 21 października 1999 roku, AON, Warszawa 2000, s. 5.

11  J. Piwowarski, fenomen bezpieczeństwa, Cracow Research Institute for Security & De-
fence “Apeiron”, Kraków 2014, s. 71.

12  E.J. Murray, Motywacja i uczucia, PWN, Warszawa 1968, s. 21.
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integralność terytorialna, niezależność polityczna i  jakość życia 13. Bez-
pieczeństwo państwa determinuje pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność i harmo-
nię danego systemu, natomiast bezpieczeństwo zewnętrzne odnosi się do 
sytuacji braku zagrożeń ze strony innych podmiotów. Oba czynniki łącznie 
wpływają na stan ogólnego bezpieczeństwa danego systemu 14.

Zarówno samo pojęcie bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne 
i zewnętrzne mają charakter prawny oraz pozaprawny. W art. 146 ust. 4 pkt 7 
i 8 Konstytucji RP ustawodawca odróżnia bezpieczeństwo wewnętrzne od 
zewnętrznego. Teoretycznie bezpieczeństwo wewnętrzne kojarzone jest 
zazwyczaj z bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwem publicznym 
i ustrojowym państwa. Klasyczne definicje bezpieczeństwa wewnętrznego 
wykazują ścisłe konotacje z państwem i jego bezpieczeństwem. Przykładowo 
bezpieczeństwo wewnętrzne utożsamia się ze stabilnym oraz harmonijnym 
funkcjonowaniem struktur państwa, wskazując na struktury władzy, pro-
cedury decyzyjne w ramach tych struktur oraz relacje pomiędzy władzą 
a obywatelem 15. Stąd też bezpieczeństwo wewnętrzne można rozpatrywać 
zarówno w ujęciu wąskim, jak i szerokim.

W tym pierwszym ujęciu bezpieczeństwo wewnętrzne związane jest wła-
śnie z instrumentami państwa. Z kolei w ujęciu szerokim pojęcie to odnosi 
się do ochrony życia, zdrowia oraz mienia 16. Państwo, troszcząc się o wła-
sne bezpieczeństwo, określa zbiór wartości wewnętrznych, które powinny 
być chronione przed zagrożeniami, oraz tworzy stosowne środki zabez-
pieczające  17. Stąd bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to jeden z dwóch 
aspektów (typów) bezpieczeństwa państwa (narodowego), oznaczający stan 
rzeczy, zbiór różnego rodzaju okoliczności, zachodzących we wszelkich 
dziedzinach aktywności wewnętrznej, charakteryzujących się stabilnością 

13  J. Czaputowicz, system czy nieład? bezpieczeństwo europejskie u progu XXi wieku, CSM, 
Warszawa 1998, s. 28.

14  J.S. Kardas, K. Loranty, wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w opiniach pracow-
ników administracji publicznej, AON, Warszawa 2011, s. 20–21.

15  S. Zalewski, bezpieczeństwo wewnętrzne rP w dobie członkostwa w NaTO, [w:] Między-
narodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NaTO, W. Fehler, J. Tymanowski 
(red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 70.

16  J. Gierszewski, bezpieczeństwo…, op. cit., s. 14.
17  J. Symonides, Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym 

świecie, [w:] wychowanie dla pokoju, B. Suchodolski (red.), Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich, Wrocław 1983, s. 45.
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i harmonijnością jego rozwoju (funkcjonowania); to, innymi słowy, stan 
i proces zabezpieczenia wartości i interesów państwa przed negatywnymi 
czynnikami wewnątrzpaństwowymi  18.

Z kategorią bezpieczeństwa wewnętrznego ścisły związek mają sprawy 
wewnętrzne – porządek i ład w państwie. Stąd też w ramach dyskusji o bez-
pieczeństwie wewnętrznym w państwie wyodrębnia się bezpieczeństwo 
publiczne i bezpieczeństwo powszechne. To pierwsze oznacza stan prze-
jawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami; z kolei bezpieczeń-
stwo powszechne to stan zapewniający ochronę życia i zdrowia obywateli 
oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof 
technicznych 19. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego istotne zna-
czenie ma sprawna kontrola zarówno w aspekcie bezpieczeństwa publicznego, 
jak i powszechnego. Sprawnie działający aparat chroniący bezpieczeństwo 
i porządek publiczny to aparat, który jest również sprawnie kontrolowany. 
Podobnie zapobieganie katastrofom technicznym i klęskom żywiołowym 
wymaga dobrego przygotowania państwa na ich ewentualne wystąpienie, 
a to związane jest z należytą kontrolą instrumentów zabezpieczających.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, którego podmiotem jest państwo, należy do 
zjawisk wieloaspektowych, bowiem środowisko państwa związane jest z wie-
loma płaszczyznami zadań publicznych. W związku z tym można wyróżnić 
przykładowo bezpieczeństwo polityczne, administracyjne, ekonomiczne, 
ekologiczne, rolne, spożywcze, sanitarne, społeczne, kulturowe. B. Buzan 
wymienia pięć wymiarów bezpieczeństwa wewnętrznego: polityczne, eko-
nomiczne, społeczne, ekologiczne i militarne (nierozumiane jako agresja 
z zewnątrz)20. Dodaje się do tego także inne zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem wewnętrznym, jak bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne 
i osobiste  21. Potrzeba zapewnienia każdego z wymiarów (typów) bezpieczeń-
stwa wewnętrznego wymaga sprawnie działających mechanizmów kontroli, 

18  W. Kitler, bezpieczeństwo narodowe rP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, 
AON, Warszawa 2011, s. 62. 

19  B. Wiśniewski, S. Zalewski, D. Podleś, K. Kozłowska, bezpieczeństwo wewnętrzne rze-
czypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004, s. 12.

20  B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde, security. a new framework for analysis, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder – London 1998, s. 182.

21  Human Development Report 1994, United Nations Development Programme, Oxford 
University, New York 1994.
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posługujących się należytymi instrumentami – zarówno natury podmiotowej, 
jak i przedmiotowej (w tym normatywnej).

Zagrożenia poszczególnych typów bezpieczeństwa wewnętrznego 
determinują także konieczność tworzenia systemów bezpieczeństwa. Sys-
tem bezpieczeństwa wewnętrznego to zespół sił i środków zapewniających 
państwu oraz jego demokratycznym strukturom akceptowalny stan bez-
pieczeństwa, który w razie zagrożenia uruchamia działanie ściśle określone 
w konstytucji 22. Na system bezpieczeństwa wewnętrznego demokratycznego 
państwa prawa muszą składać się właściwe narzędzia kontrolne, którymi 
upoważnione podmioty państwa muszą się sprawnie posługiwać, by to 
bezpieczeństwo zapewniać. Nie można więc założyć, że sprawnie działające 
państwo jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez należytych mechani-
zmów kontrolnych.

Należy przyjąć w dalszych rozważaniach wąskie rozumienie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, którego podmiotem jest państwo.

Kontrola – uwagi ogólne
Kontrola, podobnie jak bezpieczeństwo, stanowi konieczny element sfery 
publicznej. W dobrze urządzonym państwie całą strukturę ciała rządzącego 
przenikać powinna zasada nieufności, a na niej powinien być oparty szeroko 
rozgałęziony system urządzeń kontrolnych 23. Prawidłowe funkcjonowa-
nie życia publicznego nie jest możliwe bez sprawnie działającego systemu 
kontroli – systemu w rozumieniu zbioru wzajemnie powiązanych ze sobą 
elementów o zhierarchizowanej strukturze wewnętrznej 24. Na system ten 
składać się muszą zarówno elementy podmiotowe, jak i przedmiotowe. 
Do pierwszych zaliczyć należy zespół podmiotów sprawujących kontrolę 
w aparacie państwa, na który składają się podmioty wyspecjalizowane 
w kontroli, a także te, dla których kontrola jest elementem zarządzania. 
Z kolei substratem przedmiotowym są zarówno środki materialne pozosta-
jące w dyspozycji strony podmiotowej, jak i pokłady intelektualne.

Najogólniej ujmując, kontrola polega na:
1)  badaniu istniejącego stanu rzeczy,

22  J. Gierszewski, bezpieczeństwo…, op. cit., s. 16.
23  C. Znamierowski, elita, ustrój, demokracja. Pisma wybrane, Aletheia, Warszawa 2001, 

s. 138.
24  P. Sienkiewicz, ewolucja ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, [w:] ryzyko w zarządzaniu 

kryzysowym, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, P. Górny (red.), Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2012, s. 23.
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2)  zestawieniu tego, co istnieje w rzeczywistości, z tym, co być powinno, 
tzn. co przewidują wzorce lub normy postępowania, i ustaleniu ewen-
tualnych rozbieżności,

3)  sformułowaniu zaleceń pozwalających na zapobieżenie w przyszłości 
powstawaniu określonych rozbieżności 25.

Innymi słowy, kontrola polega na ustaleniu istniejącego stanu rzeczy 
oraz stanu pożądanego, określanego przez odpowiednie wzorce czy normy 
postępowania, następnie zaś na ich porównywaniu i zaznaczeniu różnic, 
a w końcu na ustaleniu przyczyn tych różnic i przedstawieniu zaleceń w celu 
usunięcia nieprawidłowości 26. Kontrola to zatem porównywanie tego, co jest, 
z tym, co być powinno. Celem kontroli jest więc ustalenie, czy przewidziany 
stan został urzeczywistniony   27.

Jeżeli kontrola obejmuje szerszy zakres działań (w tym kierowanie i nad-
zór), jej zadaniem jest również wyjaśnienie przyczyn nieurzeczywistniania 
stanu postulowanego oraz wskazanie sposobu i środków prowadzących do 
jego realizacji w przyszłości 28. W kontroli może mieć miejsce także zjawisko 
przedstawienia wniosków i sugestii pokontrolnych organom nadrzędnym 
względem jednostki kontrolowanej 29. Na bazie tej można wyróżnić dwa 
nurty kontroli – tradycyjny i nowoczesny. W nurcie tradycyjnym punktem 
ciężkości jest tradycyjne pojmowanie kontroli jako badania stanu pożą-
danego (postulowanego) i stanu rzeczywistego oraz wyciąganie na bazie 
tego wniosków. W nurcie nowoczesnym z kolei punkt ciężkości kontroli 
z instrumentów tradycyjnych przesuwa się w kierunku inicjatyw ocenno-

-sugestywnych, a nawet ewaluacyjnych, co może świadczyć o zacieraniu 
się tak realizowanej kontroli z nadzorem. W tym stanie rzeczy nietrudno 
zgodzić się z twierdzeniem, że kontrola jest wynikiem nieufności organu 
kontrolującego w stosunku do jednostki kontrolowanej 30. Jednocześnie 
kontrola jest dla administracji nieodzowna, ponieważ działalność każdej 
organizacji, w tym organizacji administracyjnych, nie jest wolna od błę-

25  W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1980, s. 21.
26  E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 1999, s. 362.
27  J. Lang, kontrola administracji państwowej, [w:] L. Jastrzębski, J. Lang, J. Służewski, 

M. Wierzbowski, Polskie prawo administracyjne, cz. 2, PWN, Warszawa 1985, s. 184.
28  J. Służewski (red.), Polskie prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1992, s. 356.
29  Z. Rybicki, S. Piątek, zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, War-

szawa 1984, s. 261.
30  E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej. studium z nauki admini-

stracji i prawa administracyjnego, WSEiZ, Bytom 2003, s. 107.
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dów  31. Jednak brak zaufania podmiotu kontrolującego do kontrolowanego 
nie może w żadnym razie przeradzać się w system kontroli permanentnej, 
bowiem taki przestaje spełniać cele kontroli, a staje się istotną przeszkodą 
w realizacji zadań jednostki kontrolowanej.

Ciekawe są wzajemne relacje kontroli i nadzoru. O ile ta pierwsza spro-
wadza się do badania stanu postulowanego z zastanym i formułowania 
wniosków pokontrolnych, o tyle nadzór może sięgać dalej. „Jeżeli przez 
nadzór rozumiemy całokształt uprawnień organu wyższego do ingerencji 
w działalność i organizację organu podległego – to nietrudno stwierdzić, że 
kontrola podejmowana przez organ nadrzędny w stosunku do podległego 
stanowi jeden z elementów nadzoru” 32. Tam, gdzie w grę wchodzi prawo 
obserwacji i prawo wydawania wiążących poleceń, włącznie z możliwością 
kształtowania polityki kadrowej, można mówić o nadzorze nad organem 
kontrolowanym. Nadzór nie ogranicza się zatem do obserwacji, ale łączy 
się z czynnikiem kierowania przez wydawanie dyrektyw   33.

Celem każdej kontroli jest nie tylko doskonalenie działalności poszczegól-
nych segmentów systemu administracji publicznej poprzez wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie powstawaniu w przyszłości 
zjawisk niekorzystnych, a więc poprzez przybliżenie działania kontrolowa-
nych podmiotów do określonego wzorca, ale również doskonalenie samego 
wzorca 34. To doskonalenie wzorca ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego, bowiem nie tylko stale podnosi jakość wykonywanych przez 
podmioty sfery publicznej zadań, ale wpływa na ogólne postrzeganie pozy-
cji i siły państwa przez obywatela, co z kolei determinuje samo poczucie 
bezpieczeństwa.

Istotność kontroli dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Bazując na wskazanym wyżej celu kontroli, trzeba podkreślić, że dla bez-
pieczeństwa wewnętrznego w państwie znaczenie będą miały kontrole 
o różnym zasięgu przedmiotowym. Wiąże się to ściśle z występowaniem 
obszarów (typów) bezpieczeństwa. Przykładowo mówimy zatem o kon-
troli sanitarnej, weterynaryjnej, artykułów rolno-spożywczych, ochrony 

31  Ibidem, s. 108.
32  J. Homplewicz, Ogólne zagadnienia prawne kontroli administracji, „Kontrola Państwo-

wa”, nr 4/1965, s. 2.
33  J. Starościak, zarys nauki administracji, PWN, Warszawa 1971, s. 352 i n.
34  M. Stahl, kontrola administracji, [w:] Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasa-

dy w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Difin, Warszawa 2002, s. 417.
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środowiska, skarbowej, celno-skarbowej, podatkowej, budowlanej, farma-
ceutycznej. Z teoretycznego punktu widzenia typologia kontroli oparta 
jest na różnych kryteriach, co świadczy o szerokim zapotrzebowaniu na 
kontrolę w państwie prawa.

Tym samym na podstawie zasięgu kontroli można wyróżnić kontrolę 
nieograniczoną, tak zwaną zupełną, oraz kontrolę ograniczoną, czyli frag-
mentaryczną. Kontrola nieograniczona dotyczy całego zakresu działania 
podmiotu kontrolowanego i może być wykonywana według wszystkich 
możliwych kryteriów. Natomiast kontrola ograniczona obejmuje tylko część 
działalności podmiotu kontrolowanego i jest sprawowana wyłącznie według 
niektórych kryteriów oceny. Z tą typologią kontroli wiąże się zagadnienie 
kryteriów kontroli. W prawie polskim najczęściej spotykanymi kryteriami 
kontroli są: legalność, celowość, rzetelność oraz gospodarność. Nie jest to 
katalog zamknięty, bowiem oprócz wspomnianych kryteriów przepisy wska-
zują również inne, zdecydowanie bardziej szczegółowe, np. respektowanie 
praw i interesów jednostki, zgodność działania z polityką rządu, prawidło-
wość dokonywania określonych czynności. Obecnie proces kontrolowania 
organów administracji rządowej (kontrola instytucjonalna) regulowany jest 
przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 35, 
zgodnie z którą przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności 
jednostki kontrolowanej na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy 
zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli (art. 3 i 4). Podobnymi czterema 
zasadniczymi kryteriami posługuje się kontrola państwowa wykonywana 
przez jednostki Najwyżej Izby Kontroli na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 36.

Z tematem tym związane jest niezwykle ciekawe i ważne zagadnienie 
w teorii kontroli w państwie, jakim jest intensywność kontroli. Jest to temat 
dyskusyjny, a nawet kontrowersyjny  37. Nierealnym postulatem jest kontrola 
kompleksowa, ze względów nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim 
organizacyjnych, bowiem objęcie kontrolą totalną jednostki kontrolowanej 
uniemożliwi lub przynajmniej istotnie utrudni jej bieżącą działalność. Jak 
słusznie twierdzi E. Knosala, nie można zapominać, że kontrola powinna 
być celowa i racjonalna. Przeprowadzenie kontroli wymaga zawsze odpo-
35  Dz. U. nr 185, poz. 1092.
36  T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.
37  J. Łętowski, J. Szreniawski, kontrola administracji, [w:] system prawa administracyjnego, 

t. 3, T. Rabska, J. Łetowski (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 345 i n.
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wiednich nakładów, które jeśli przewyższają uzyskane w jej ramach korzyści, 
np. w postaci podwyższenia jakości usług publicznych, powodują, że jest 
ona niecelowa. Często powstają jednak trudności w ustaleniu tych relacji, 
zwłaszcza jeśli ewentualne udoskonalenia działań administracyjnych nie 
dadzą się wyrazić w kategoriach pieniężnych 38.

Z praktycznego punktu widzenia wpływu na budowanie bezpieczeństwa 
wewnętrznego w państwie i efektywności tej budowy znaczenie większe 
ma kontrola fragmentaryczna. Na bazie dobrze dobranej próby do kontroli 
można budować wnioski o całej działalności podmiotu kontrolowanego. 
Przykładowo z danych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wynika, 
że jednostka ta w roku 2016 przeprowadziła łącznie 72 kontrole w podległych 
urzędach skarbowych województwa dolnośląskiego, z czego 37 w trybie zwy-
kłym (art. 14 i n. ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej) i 35 kontroli 
w trybie uproszczonym (art. 51 i n. ww. ustawy o kontroli w administracji rzą-
dowej)39. Z kolei Izba Administracji Skarbowej w Lublinie w kolejnym roku 
(2017) przeprowadziła 26 kontroli w podległych jednostkach województwa 
lubelskiego (urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i – do końca 
lutego 2017 – byłych jednostkach administracji celnej)40. Z analizy zestawienia 
zagadnień tematycznych przyjętych do wspomnianych przykładowo kontroli 
oraz wyników tych kontroli wynika, że objęcie kontrolą fragmentu działania 
jednostki kontrolowanej pozwala na redagowanie szerszych wniosków.

Z punktu widzenia sposobu przeprowadzenia kontroli wyróżnić można 
kontrolę wykonywaną bezpośrednio i  kontrolę pośrednią. W  ramach 

38  E. Knosala, Decyzja…, op. cit., s. 111.
39  http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/

dzialalnosc/kontrola-w-jednostkach-podleglych/-/asset_publisher/Pu1d/content/
kontrola-w-jednostkach-podleglych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.dolnoslaskie.
kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu%2Fdzialalnosc%2Fkon-
trola-w-jednostkach-podleglych%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pu1d%26p_p_life-
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco-
lumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Pu1d_ (dostęp 22.07.2018).

40  http://www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie/
dzialalnosc/kontrola-w-jednostkach-podleglych/-/asset_publisher/aWB5/
content/kontrole-przeprowadzone-przez-izbe-administracji-skarbowej-

-w-lublinie-w-2017-roku?redirect=http%3A%2F%2Fwww.lubelskie.kas.gov.
pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-lublinie%2Fdzialalnosc%2Fkontrola-w-

-jednostkach-podleglych%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aWB5%26p_p_lifecyc-
le%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco-
lumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_aWB5_ (dostęp 22.07.2018).
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pierwszej organ kontrolujący zapoznaje się z działalnością podmiotu kon-
trolowanego drogą bezpośredniego sprawdzenia działalności i efektów, jakie 
ta działalność przyniosła. Natomiast kontrola pośrednia polega na spraw-
dzeniu i ocenie podmiotu kontrolowanego na podstawie analizy raportów 
i sprawozdań dostarczonych przez jednostkę kontrolowaną (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem systemów elektronicznych). Kontrola pośrednia jest 
wygodna zarówno dla organu kontrolującego, jak i jednostki kontrolowa-
nej, bowiem nie wymaga szczególnego przygotowania organizacyjnego, nie 
zakłóca także istotnie pracy kontrolowanego. Jednak na niekorzyść kon-
troli pośredniej przemawia mniejsza gwarancja pełnego i obiektywnego 
obrazu działalności jednostki kontrolowanej, co niezbędne jest dla wycią-
gnięcia obiektywnych wniosków. Wiadome jest, że jednostka kontrolowana 
będzie starała się w sprawozdaniach eksponować pozytywne cechy działal-
ności, a równocześnie przemilczeć błędy i potknięcia. Dlatego właśnie ten 
rodzaj kontroli nie powinien dominować, a jedynie uzupełniać inne rodzaje 
kontroli. Jednym z rodzajów kontroli pośredniej jest kontrola jednostki 
nadzorowanej na bazie skarg załatwianych przez jednostkę kontrolującą. 
Analizując dane przykładowo przedstawione przez Izbę Administracji Skar-
bowej we Wrocławiu, zauważa się, że w roku 2016 jednostka ta załatwiła 
51 skarg na podległe urzędy skarbowe, z czego 31 uznano za niezasadne 
(61%), a 20 za uzasadnione (39%)41. Z liczby skarg uznanych za zasadne 
można wnioskować, że podległe jednostki zostały, w trybie przewidzianym 
§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków   42, zobowią-
zane do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania, 
co należy ocenić jako efektywny sposób prowadzenia kontroli pośredniej. 
W skali całego kraju z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finan-
sów   43 wynika, że w roku 2017 załatwiło ono we własnym zakresie 368 skarg, 

41  Zob. przypis 39.
42  Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46. 
43  https://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-

-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/skargi-i-wnioski/-/asset_publisher/v0QO/content/
wykaz-sprawozdan?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fpl%2Fminister-
stwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fjak-zalatwic-sprawe%2Fsprawa-do-za-
latwienia%2Fskargi-i-wnioski%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_v0QO%26p_p_life-
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D-
column-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_v0QO_advancedSear-
ch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_v0QO_keywords%3D%26_101_INSTANCE_v0QO_
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z czego zaledwie 9 uznano za zasadne (2,5%), a 287 za niezasadne (78%)44. 
Jednak już jednostki podległe Ministerstwu Finansów w roku 2017 załatwiły 
1025 skarg, z czego 148 uznano za zasadne (14,5%), a 730 za niezasadne (71%)45. 
Przyglądając się najczęstszej tematyce rozpatrywanych skarg w 2017 roku 
w resorcie finansów (Ministerstwo Finansów i jednostki podległe łącznie)46, 
można wyróżnić:

1)  niewłaściwe działanie organów podatkowych i celnych – 45% skarg,
2)  skargi na pracowników – 19,5%,
3)  nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach orzeczniczych 

(podatkowe, celne, karne, egzekucyjne) – 16%,
4)  nieprawidłowości w załatwianiu skarg – 8% 47.
Należy też dodać, że zakres przedmiotowy prowadzonej w ten sposób 

kontroli pośredniej jest bardzo szeroki i też determinuje z pewnością jej 
efektywność.

Biorąc pod uwagę tryb kontrolowania, można wyróżnić kontrolę pla-
nowaną, czyli podejmowaną i prowadzoną według wcześniej założonego 
planu kontroli, oraz kontrolę doraźną – podejmowaną poza planem kontroli, 
często inspirowaną konkretnymi okolicznościami. Okolicznościami tymi 
mogą być sygnały zewnętrzne (skargi, wnioski, interwencje obywateli), jak 
i wewnętrzne. Szczegółowe plany kontroli przygotowywane są zazwyczaj 
w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który planuje się kontrole. 
Trzeba podkreślić, że plan taki jest jedynie swoistego rodzaju drogowskazem 
kontroli na kolejny rok kalendarzowy i nie ma obowiązku realizowania go 
w 100%. Należy przyjąć, że zrealizowanie planu na poziomie 70–80% stanowi 
wysoki stopień jego realizacji. Wynika to z tego, że poszczególne jednostki 
administracji publicznej realizują również kontrole doraźne. Z przedstawio-
nych wyżej danych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wynika, że 
w roku 2016 liczba kontroli planowanych była bliska liczbie kontroli doraź-
nych (odpowiednio 37 i 35). Podobnie proporcje przedstawiają się w Izbie 
Administracji Skarbowej w Poznaniu w roku 2017 (kontrole planowane – 20; 

delta%3D5%26_101_INSTANCE_v0QO_cur%3D2%26_101_INSTANCE_v0QO_an-
dOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_v0QO_ (dostęp: 22.07.2018).

44  Pozostałe 19,5% skarg załatwiono w sposób „inny” (brak szczegółowych danych).
45  Pozostałe 14,5% skarg załatwiono w sposób „inny” (brak szczegółowych danych).
46  Zob. przypis 43.
47  Pozostałe 11,5% skarg – sprawy inne.
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kontrole doraźne – 22)48. Jednak już w Izbie Administracji Skarbowej w Lubli-
nie w 2017 roku jest to 19 kontroli planowanych i 5 doraźnych 49. Większa 
liczba kontroli doraźnych wynika zazwyczaj z sygnałów docierających do 
jednostki kontrolującej z zewnątrz, a tych nie da się zaplanować. Jednak 
sygnały docierające z zewnątrz, o ile nie wymagają podjęcia niezwłocznej 
inicjatywy kontrolnej, mogą również być materiałem do redagowania tema-
tów kontrolnych w planie kontroli na rok kolejny.

Z punktu widzenia inicjacji kontroli wyróżnić należy również kontrolę 
z urzędu oraz kontrolę na wniosek. Kontrola z urzędu podejmowana jest 
z inicjatywy podmiotu kontrolującego i stanowi konsekwencję obowiązku 
realizacji zadań kontrolnych nałożonych na ten podmiot przez przepisy 
prawa. Kontrola na wniosek polega na wszczęciu określonej kontroli na 
podstawie wniosku od uprawnionego przez prawo podmiotu (jednostki 
organizacyjnej, osoby fizycznej itp.) 50.

W kontekście problematyki systemu kontroli w sferze publicznej (w tym 
w administracji) wyróżnia się kontrolę resortową i kontrolę instancyjną. Kon-
trolę resortową postrzega się jako kontrolę realizowaną nie tylko w obrębie 
struktur tworzących działy administracji sensu stricto, ale także w obrębie 
dziedzin, spraw i struktur organizacyjnych poddanych kierownictwu cen-
tralnych organów administracji rządowej 51. Należy również wspomnieć 
o kontroli społecznej, czyli sprawowanej przez organy o charakterze społecz-
nym oraz bezpośrednio przez obywateli, jak również o kontroli zawodowej, 
wykonywanej przez powołanych specjalnie do tego pracowników. Ten rodzaj 
kontroli wiąże się ściśle z kontrolami doraźnymi, jak wspomniano wyżej, 
gdyż stosunkowo często może je inicjować.

W końcu z punktu widzenia wzajemnych relacji podmiotu kontrolo-
wanego i kontrolującego wyróżnić możemy kontrolę zewnętrzną (zwaną 
instytucjonalną lub urzędową) oraz kontrolę wewnętrzną. Kontrola 
zewnętrzna jest sprawowana przez uprawnione podmioty usytuowane 
poza aparatem jednostki 52. Podmioty te uprzednio można było podzie-

48  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/dzia-
lalnosc/kontrola-w-jednostkach-podleglych (dostęp 22.07.2018).

49  Zob. przypis 40.
50  W.M. Hrynicki, E. Morozewicz, kontrola jako nieodzowny element bezpieczeństwa na 

przykładzie regionalnego Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w krakowie, „Kul-
tura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2017, nr 25, s. 85–105.

51  J. Jagielski, kontrola administracji publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 174
52  J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 381.
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lić na państwowe i niepaństwowe 53, a dziś te drugie dodatkowo można 
podzielić na społeczne i prywatne. Kontrola wewnętrzna to rodzaj kontroli 
własnej działalności. Jest składnikiem samego procesu administrowania 
i zajmuje tym poważniejsze miejsce w działalności organu, im wyższego 
stopnia jest to organ administracyjny  54. Kontrola wewnętrzna jest nie tylko 
elementem sprawnego zarządzania wewnątrz jednostki (procesem kon-
trolowania), ale też sposobem sprawnego osiągania wytyczonych celów. 
Na kontrolę wewnętrzną składa się kilka elementów tworzących system 
kontroli wewnętrznej, a wśród nich: samokontrola (wykonywana zarówno 
na szczeblach kierowniczych, jak i pracowniczych), kontrola funkcjonalna 
(sprawowana przez przełożonych wobec podległych pracowników), kon-
trola instytucjonalna (sprawowana przez wyodrębnioną komórkę kontroli 
wewnątrz organizacji) oraz kontrola społeczna (sprawowana przez samo-
rząd pracowników, związki zawodowe etc.)55. Jednak podział na kontrolę 
wewnętrzną i zewnętrzną może nie być do końca miarodajny, gdyż ten sam 
organ może być oceniany jako organ zarówno kontroli wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej (w zależności od tego, w jakim stosunku do siebie znajdują 
się kontrolowany i kontrolujący)56. Mówi się więc o kontroli wewnątrza-
dministracyjnej, łączącej cechy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, jeśli ma 
miejsce w jednym pionie organizacyjnym administracji. Przykładowo, jeśli 
dyrektor izby administracji skarbowej przeprowadza kontrolę w podległym 
urzędzie skarbowym, dla naczelnika urzędu skarbowego będzie to kontrola 
zewnętrzna, ale dla dyrektora izby administracji skarbowej będzie to zarówno 
kontrola zewnętrzna, jak i wewnętrzna, bowiem odpowiada on za politykę 
działania podległego urzędu skarbowego. W tym znaczeniu będzie to rodzaj 
kontroli wewnątrzadministracyjnej.

Kontrolę postrzega się także jako element zarządzania, polegający na 
sprawdzeniu i ocenie działalności organizacji  57. W tym zakresie nadrzędną 
rolę odgrywa przede wszystkim ww. kontrola wewnętrzna. Nowoczesna 
kontrola wewnętrzna musi dostarczać informacji ważnych dla procesów 
podejmowania decyzji. Każdy kontroler, niezależnie od pozycji, jaką zajmuje 
w strukturze firmy (organu), staje się partnerem dla decydentów, zarządu 
53  J. Lang, kontrola…, op. cit., s. 186.
54  J. Starościak, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1965, s. 332.
55  Zob. S. Kałużny, kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2008, s. 92–112.
56  E. Knosala, zarys nauki administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 226–227.
57  Z. Leoński, Nauka administracji, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 133.
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i pomaga w budowaniu strategicznej koncepcji rozwoju. Musi on być bar-
dziej doradcą zarządzającym niż tropicielem nieprawidłowości, chociaż 
jedno drugiego nie wyklucza. Kontrola wewnętrzna w nowoczesnej firmie 
(organie) musi być wręcz zintegrowana z systemem zarządzania  58. Należy 
pamiętać, że pojmowanie nowoczesnego zarządzania obejmuje planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Na gruncie państwa i jego 
bezpieczeństwa wewnętrznego kontrola wewnętrzna będzie przejawem 
wszelkich działań kontrolnych wewnątrz państwa, sprawowanych zarówno 
przez system wyspecjalizowanych organów kontrolnych, jak i przez podmioty 
biorące udział w zarządzaniu państwem.

W państwie prawa zadania publiczne gwarantujące bezpieczeństwo 
wewnętrzne mają charakter realizujący jego obowiązki. System kontroli 
przedstawia wiele problemów – większej lub mniejszej rangi – postrze-
ganych jako braki czy niedociągnięcia, jednak stwierdzić należy, że dzięki 
przeprowadzonym kontrolom działalność podmiotu kontrolowanego dąży 
do ulepszenia jego funkcjonowania. Zatem kontrola w państwie musi być 
procesem wieloetapowym, obejmującym takie czynności, jak obserwowanie, 
ustalanie stanu faktycznego, zestawienie tego, co jest, z tym, co być powinno, 
oraz formułowanie wniosków i zaleceń, które umożliwią unikanie zidenty-
fikowanych nieprawidłowości i uchybień w przyszłości. Na system kontroli 
administracji publicznej składa się całość organów kontroli funkcjonujących 
w państwie, które działają w celu urzeczywistnienia podstawowego zadania, 
jakim jest doskonalenie ustaleń i ocen w zakresie realizacji zadań w kon-
kretnych dziedzinach 59. System organów kontroli publicznej tworzą organy 
i instytucje, których głównym celem jest dokonywanie kontroli działalności 
administracji publicznej  60.

Z zapewnianiem bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie – szczególnie 
w jego wielu rodzajach – sprzężone jest prowadzenie wielu typów kontroli 
(np.: sanitarnej, weterynaryjnej, rolno-spożywczej, podatkowej, celno-skar-
bowej, budowlanej, ochrony środowiska). Regulowane jest to wieloma 
aktami prawa rangi ustawowej i aktami wykonawczymi. Przykładowo bez-
pieczeństwo żywnościowe zapewniają kontrole prowadzone m.in. przez 
58  S. Kałużny, kontrola…, op. cit., s. 92.
59  A. Sylwestrzak, kontrola administracji publicznej w  iii rzeczypospolitej Polskiej, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 7.
60  J. Strzelecki, kontrola administracji publicznej. zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem 

i objaśnieniami, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2003, s. 18.
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Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, działającą 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych 61. Z danych dotyczących 2017 roku 
wynika, że inspekcja ta – poprzez swoje inspektoraty wojewódzkie – prze-
prowadziła w tym okresie 4 999 kontroli w trybie planowym (34,7%) i 9 418 
w trybie doraźnym (65,3%). Z ogólnej liczby kontroli doraźnych 8 135 stano-
wiły kontrole świeżych owoców i warzyw wycofanych z rynku w związku 
z embargiem (tj. 86,4%), 1 131 kontroli (tj. 12%) przeprowadzono na polecenie 
wojewódzkich inspektorów, 133 (tj. 1,4%) z inicjatywy Głównego Inspektora 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz 19 na wniosek 
Agencji Rynku Rolnego (tj. 0,2%)62. W 2017 roku tematyka kontroli plano-
wych obejmowała natomiast: 1) jakość handlową świeżych owoców i warzyw, 
mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, przetworów 
mlecznych (napoje mleczne, sery, masło), owocowo-warzywnych, zbożo-
wych, nasion roślin strączkowych, orzechów, wyrobów garmażeryjnych, 
fermentowanych napojów winiarskich (m.in. cydr) i wyrobów alkoholo-
wych (drinki alkoholowe), soków, nektarów i musów, przypraw ziołowych, 
olejów roślinnych, miodu (krajowe, importowane, pochodzące z UE), jaj 
spożywczych i oliwy z oliwek, 2) prawidłowość znakowania pieczywa i wyro-
bów ciastkarskich, 3) prawidłowość wprowadzania do obrotu i znakowanie 
nawozów. Podobnie działają Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Inspekcja Ochrony Śro-
dowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Narodowy 
Instytut Dziedzictwa wespół z urzędami ochrony zabytków i inne służby, 
organy, inspekcje i straże.

Konkluzje
Konkludując, stwierdzić należy, że kontrola w sferze publicznej wydaje się 
nieodzownym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie prawa. 
Biorąc pod uwagę obszary kontrolowania oraz przedstawione wyżej typy 
kontroli można założyć, że celem kontroli (poprzez porównywanie stanu 
postulowanego ze stanem faktycznym i wyciąganie stosownych wniosków 
w celu poprawy) jest w istocie bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie 

– zarówno w obszarze publicznym, jak i powszechnym. W obszarze publicz-

61  T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.
62  http://www.ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2018/maj/IJ-

HARS_Sprawozdanie%20roczne_2017.pdf (dostęp 22.07.2018).
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nym przejawia się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli 
oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami, z kolei w obsza-
rze powszechnym skupia się na zapewnianiu ochrony życia i  zdrowia 
obywateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych 
i katastrof technicznych.

Kontrola i  jej system jest niezbędnym instrumentem zapewniania 
bezpieczeństwa wewnętrznego w  państwie. Mnogość typów kontroli – 
w szczególności kontrola zewnętrzna i wewnętrzna, planowa i doraźna, 
zupełna i fragmentaryczna, z urzędu i na wniosek oraz kontrola społeczna 

– służy rozbudowanemu systemowi zadań publicznych realizowanych przez 
podmioty władzy publicznej, zarówno wchodzące w skład struktury organów 
administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak i pod-
miotów prywatnych realizujących zadania publiczne. Dzięki mnogości 
podejmowanych działań kontrolnych w państwie prawa realizowany jest 
obowiązek zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, co z kolei determi-
nowane jest licznymi aktami normatywnymi. Wspomniana wielość zadań 
publicznych rodzi konieczność wdrażania działań kontrolnych w różnych 
obszarach życia społecznego, co zapewnia nie tylko porządek publiczny, 
ale przykładowo bezpieczeństwo sanitarne, artykułów rolno-spożywczych, 
weterynaryjne, budowlane, podatkowe, celno-skarbowe.

Rekapitulując, stwierdzić należy, że bez właściwie rozbudowanego sys-
temu kontroli nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego 
i jego rodzajów we współczesnym państwie prawa.
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Abstract
In view of the randomness of targeting the victims of the terroristic attacks, 
readiness of the society for an adequate response for impending terrorist 
activities is a major priority of many countries. This paper is concerned 
with the contemporary methodology of antiterrorist education of Polish 
youths. Antiterrorist education is one of the most effective methods of 
antiterrorist measures and a helping tool in minimization of the results of 
the terrorist operations.
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In the contemporary world, terrorism is one of the most significant threats 
against the state as well as against the society. Notion “terroryzm” origi-
nated from the Greek word afraid, fear, while the word error is derived 
from the Latin word fear, dread or dreadful word, dreadful news  1 Terrorist 
operations cause enormous panic and dread, because they may occur in 

1  J. Szafrański, współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrory-
stycznych, Szczytno 2007, p. 5–7.
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almost all countries. Moreover, terrorist operations are characterized by 
their ruthlessness and efficacy. In the contemporary world, the terrorism 
is a multidimensional phenomenon that contains both, political and reli-
gious elements.

Each and every member of European Union acting on the behalf of the 
United Nation in the Middle East may become an object of terroristic attacks. 
While terrorism has a very old history, the awareness of possibility of terro-
ristic threats for international community was caused by the terrorist attack 
on the 11 September 2001. B. Hoffman wrote, that this date brought “hours, 
that shaken the U.S.A.” 2. At this date, international communities started 
the process of finding the origins of the terrorism, as well as searching for 
the methods of countermeasures and eradicating such acts. Poland, being 
a member on NATO that is actively engaged in the warfare against nations 
promoting terrorism, is exposed to possible terrorist acts. Moreover, this 
level of endangerment has increased lately because of the influx of the terror 
sympathizers, radicalization Polish citizens of Mid-East origin, and Islam 
worshippers as well as by using Poland of these individuals as a logistic gro-
und for the preparation of the acts of terror in other countries  3.

Even so, there was no terrorist attack in Poland as yet; we have to remember 
that several citizens of the R.P. were the victims of the terroristic activities 
in several locations worldwide, thus the possibility of the happening such 
tragedies again cannot be ruled out. Of late, more and more often, Poland 
has being mentioned as a possible target by the terrorist organizations. There 
are no more questions whether Poland is susceptible to terrorist attacks, but 
when and where it would happen.

As terrorists invent more and more methods, it necessitates acquiring 
of appropriate tools for accurate and timely detections and assessing the 
level of risks as well as employing appropriate countermeasures in a case of 
imminent dangers. In the case of committing a terrorist action by perpe-
trators, we must be ready to start immediately to eliminate the threat and 
to liquidate its consequences.

Achieving these goals require a comprehensive cooperation of all law 
enforcement agencies, institutions engaged in combating the terrorism, mass 
media, local governments, and our communities.

2  B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, p. 6.
3  J. Szafrański, współczesne zagrożenia terroryzmem…, op. cit., p. 5–7.
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Terrorism endangerment imposes on the Polish citizens the necessity of 
acquiring theoretical and practical countermeasures and to have the skills 
of behaving during imminent terroristic threats. There are four stages of the 
fight with terrorism of the diverse intensity: precaution, countermeasure, 
response and enforcing   4.

Precaution (prophylactic) is an activity based on strategic analyses, relying 
on classification of incidents that may happen in the future. This gives the abi-
lity to start appropriate steps that may eliminate the terroristic endangerment.

Countermeasure (prevention) is a measure at the moment of the existence 
of terroristic endangerment. The goal of prevention is to avert the terrorist 
attacks from happening. It relies on increased alertness of detecting and 
eliminating symptoms such as planning and preparation for the terrorist 
actions. Main goal of prevention is projecting of the possible terrorist actions 
in the future and retarding or elimination of the identified threat. Moreover, it 
may have a deterrent effect by manifesting the readiness to combat the threat.

Response, that is next stage of the fight, is the answer for the conducted 
attack and it is done in an immediate warfare. Response is intertwined with 
the countermeasure, but since it is characterized by an immediate confronta-
tion, is considered the next stage in the fighting of the terrorism. Moreover, 
the response can be used as a dissemination of information that promotes 
the safety of the communities.

Enforcing (pursuing) is the last stage of the fight with the terrorism. It 
occurs after the occurrence of the terrorist attack. Not only it administers 
the justice, but it counterattacks other acts of terrorism as well. The aim of 
pursuing is to arrest the perpetrators as well as the enablers who were plan-
ning the act. Justification for initiation of this stage is to suppress possible 
acts of terrorism in the future and to punish the perpetrators.

The terrorism is characterized by its randomness of choosing the time 
and the location of the intended attack. Most recent anti-terrorist measures 
are focused on protection of persons and the places against the terroristic 
attacks. There are several elements of these measures:

 ‒ prevention of attack on persons under special protections
 ‒ protection of ports and passenger planes
 ‒ applying penalty code
 ‒ Educational-propagandistic activities  5.

4  T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005, p. 168.
5  Ibidem, p. 175.
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A specific method of terrorist attack is defined as “a manner of acting that 
can be done in a various form of applying the operational-technical aspect 
of specific method that takes under consideration among others, technical 
and tactical possibilities of the terrorists  6.

Reaction on the committed terrorist acts in the European Union and in 
general worldwide can be classified as the three types of methods of their 
execution.

 ‒ bomb attacks
 ‒ hostage situations
 ‒ actions of “the active shooter”  7.

Bomb attacks that use explosive materials may involve various chemicals 
and techniques as well as the time relations. There are very few warnings 
against the bomb attacks as the perpetrators act more and more ruthlessly 
as the early information of the bomb attack could cause its neutralization by 
Special Forces. Consequently, the response for a bomb explosion is initiated 
by finding a suspicious object and/or its detonation. Therefore, the anti-ter-
rorist education of the communities became a crucial element of preventions 
such acts. As a rule, suspicious materials are discovered by people who were 
just passing by. Consequently, the level of destruction caused by the bomb 
depends on the appropriate action taken by those people.

A good example is the finding by a passenger “a suspicious bag” in the 
city bus in Wroclaw in 2016  8.

The driver of the bus after being informed about “the suspicious bag” 
transferred the bag to the vicinity of the bus stop located on very busy street. 
Detonation of the bag at this location caused some injuries to a passer-by. 
Obviously, such elimination of the bomb threat is an example of not follo-
wing the correct procedures, luckily, as the bomb had some construction 
errors, the damage was insignificant. Transferring the bag from the bus to 
the busy street was only the transferring the threat, but not its elimination. 
The above example shows that there is the antiterrorist education of average 
citizens is necessary. An average citizen should be able to respond correc-
tly to the warning signals and alarms (“red flags”) in the public places. The 

6  K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bez-
pieczeństwa antyterrorystycznego, Szczytno 2011, p. 28.

7  Ibidem, p. 79–84.
8  wybuch bombowy w centrum wrocławia. Ładunek był w autobusie 145, http://www.ga-

zetawrocławska.pl/wiadomości/a/wybuch-bomby-w-centrumwrocławia-ładunek-był-
-wautobusie-1451002322/ (access 27.08.2018).
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response should be quick and well exercised, as the time is not on the side 
of the people affected by the threat.

Next method of the terrorists’ activities is a hostage taking situation. 
There are two important elements of this method:

 ‒ antiterrorist education of the citizens
 ‒  successful evacuation determined by the level of the threat as deter-

mined by the institutions responsible for the safety.
Learning surviving skills in a hostage taking situation may be very helpful 

for the hostages to cope with the critical circumstances, especially during the 
prolong period of captivity, for instance in the case of holding for the ransom.

Attacks committed by so called “active shooters” are the criterion for 
the capability of the antiterrorist forces. “Active shooter” intends to attack 
as many as possible random targets in the shortest possible time. Leaving 
the place of the attack is not his priority, and as a rule fleeing is not included 
in the elaborate plan. Attacker is unpredictable and incredibly successful in 
his/her actions  9. “Active shooter” methods has become the most frequently 
used method by the terrorist. In the case as this, again, the education of the 
society is crucial, as since the beginning of the crisis, the victims are left 
alone to face the perpetrator(s). Therefore, the educated ability to deal with 
the perpetrator(s) may save the lives of many people.

The algorithms are most elementary procedures for antiterrorist measu-
res. There are two models of algorithm recommended by the relevant 
institutions and the governments of all countries.

The first model of the algorithm is derived from the European culture, 
that is, “flee, hide, and inform”.

The second model also known as an American model gives the three 
advises the victim to “flee, hide, and fight” 10. It is important that this proce-
dure is taught in an active fashion, as the passive skills would be insufficient 
in the real life situation. Only the systematic learning of safe behaviors sup-
plemented with the practical exercises may cause an effective improvement 
of the level of the anti-terroristic security. Therefore, the education is an 
essential factor in the process of increasing society awareness. Main objective 
of each and every country is to guarantee the safety of its citizens.

9  J. Stelmach, reagowanie na zamachy terrorystyczne. wybrane zagadnienia, Warszawa 
2016, p. 81.

10  K. Liedel, P. Piasecka, bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terro-
rystyczny, Warszawa 2018, p. 69–70.
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Security is held in a high regard by the humankind, and it is the objective 
of its endeavors, aspirations and desires. Security is a fundamental compo-
nent of the human psychological well-being hence it is the most precious 
value for every human being. The Dictionary of Polish Language defines 
security as “a state of no endangerment, tranquility and certitude” whereas 
the Dictionary of Terminology of National Security as “the guarantee of 
the social development and its surviving. Security is an unstable state that 
requires permanent solicitude. It gives the feeling of certainty; and guarantees 
its preservation as well as gives the chance for the development in the future” 11.

R. Zięba and J. Stańczyk  12 assert that the security is a state “with »no 
custody«, thus associated rather with the independence, sovereignty, con-
fidence as well as responsibility”. Of late, the security is defined as: the state 
of tranquility, certainty and without endangerments. In social sciences, the 
term security is just fulfilment of life necessaries as existence, identity, inde-
pendence and the possibility of the development. Although security has 
subjective character, but being a fundamental necessity, its absence causes the 
perception of endangerment. Because of it, every individual attempts to have 
an influence on his/her outer surroundings and the inner sphere in order 
to eliminate or to dismiss the endangerments, apprehensions and anxieties.

According to H. Idzi-Łatkowski, the security “includes providing such 
requirements as existence, surviving, endurance, certainty, stability, entirety, 
identity, independence, as well as the preservation of the standard and the 
quality of life. Thus security is a principal requirement of the human being 
as well as communities. Absence of security causes anxiety-perception of 
endangerment” 13. J Szymda links the security with the perception of stabi-
lity and perseverance of the specified state of the matters, lack of outer and 
inner threats. Furthermore, the security is essential to the perception of 
certainty and the tranquility of the everyday life as well as the confidence 
for the future  14.

The evaluation and perception of the security have been researched by 
many institutions, organizations and agencies for a long time. Moreover, 
the theoretical aspects of the security have been investigated as well. Fur-

11  B. Kaczmarczyk, bezpieczeństwo i jego typologie, CNBOP-PIB, March 31, 2013.
12  R. Stańczyk, współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
13  H. Idzi-Łatkowski, bezpieczeństwo polityczne obywateli w świadomości społecznej Pola-

ków, [in:] filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, R. Rosa (ed.), Warsza-
wa 1993, p. 276.

14  W. Pokruszyński, filozofia bezpieczeństwa, Józefów 2013, p. 12.
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thermore, along with of the civilization development, sciences related to 
the notion of the security are continuously updated. For very long time, the 
security was defined as a state without endangerments but by the end of the 
20th century a new approach was emerging. The new approach was based 
upon the principle of creating optimal conditions for the inner safety of the 
state and by elimination of impending outer threats of the state. It creates an 
outer ambience contributing to the harmonious development of the citizens 
as well as of the system. Clearly, the discussions related to security and its 
perception as well related to these topic behaviors, attitudes and activities of 
subjects have changed over the centuries and probably will keep changing 
due to educational processes  15.

There are two types of security: individual (personal) and group (col-
lective). For instance, security of the family, human societies, nation or the 
state is group security. While considering a specific matter, we deal with 
the inner and outer security. Each of them possesses specific characteristic, 
specialized security agencies as well as the ways and means that can be used 
in the case of impending threats.

A school is the one of the social and educational institutions that delivers 
the educative- fostering development process with the personal interactions 
of students and teachers. The school should provide conditions for the 
safety of the learning processes and offer a universal education of the secu-
rity. Implementation of these objectives relies on having the well qualified 
faculty, superintendence, the infrastructure, modern classrooms equipment, 
as well as adequate budget provided by the state treasure, local government 
and other resources  16. Traditionally, the school has assigned the four funda-
mental functions: teaching, fostering, social and cultural. The professional 
literature is mainly preoccupied with the teaching function, as it is essential 
in the process of conveying the academic learning to the students  17. In fact, 
the school is the only institution devoted to the systematic studies. A student 
learns the scientific interpretations of the observation as well as is exposed 
to practical experiences. Moreover, the knowledge acquired in the school 
constitutes the base of the logical rules and the method of reasoning that is 
used throughout his/her entire life. These skills are necessary in the modern 

15  M. Cieślarczyk, fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspekty-
wie kulturowej, Warszawa 2010, p. 99.

16  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
17  R. Kamieniarz, szkoła jako instytucja i jej funkcje, Profesor.pl, serwis edukacyjny.



47

world that is full of new information, images, and new inventions that that 
find their ways into everyday life pretty quickly.

The school is an institution that introduces students into the world of 
learning, equips them for the challenges of life and exposes students to the 
world of cultural values by teaching their concepts and utilizing them in 
their lives.

Modern school should be an institution that provides the comprehen-
sive development of students. All the functions mentioned above have 
an influence on student attitude toward the school as well as the quality 
his/her learning. The degree of achievement these functions has an impact 
on students’ wellbeing and security, ergo, on their freedom of endanger-
ments. The perception of endangerment appears in the situation when an 
individual experiences an apprehension and foreboding. If it affects only one 
person, it can be treated as an individual deviation, however, if in the case 
of the group fear, it constitutes “the social fact” that results in the awareness 
of the absence of the security   18.

It should be mentioned, that in addition to technical aspects of the 
security, taking care of the psychiatric aspects of the education and an adequ-
ate treatment of the students play an important role in providing a secure 
environment. The progressive (modern) methods of education stress the 
necessity of nurturing approach to interactions with the students as well 
as application of the newest methods promoting the interest in learning. 
Moreover, the safe school environment and the fair treatment of students 
are prerequisite of the student-educator interactions, as these factors have 
a positive influence on the perception of security by the students  19. One 
should remember that every suspicious situation causes the sensation of 
fear. In order to improve the efficiency of the security, the school cooperates 
among others, with the Law Enforcement Force, City Guardsmen, local Fire 
Departments, child development clinics and sport clubs  20.

As a result of this cooperation the following governmental auxiliary 
programs were created:

18  J. Mazur, szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar oddziaływań profilaktycznych, [w:] 
edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie , szkole i pracy, A. Zduniak, M. Kryłowicz 
(eds.), Warszawa–Poznań 2004, p. 157–158.

19  zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, K. Kmiecik-Baran (ed.), Warszawa 
2006, p. 4.

20  Ibidem, p. 9.
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 ‒  “Secure and friendly school for the years 2014–2020” which objecti-
ve the improving the level of the security in the educational institu-
tions. Model for the achievement of the improving broadly defined 
security was established on the premises of the affirmative psycho-
logy and constructive prophylactic that concentrates on the identi-
fying and reinforcing of the resources of the educational institution 
and its community potentials  21.

 ‒  “Secure +” for the years 2015–2018 was established in order to assure 
the security for the educational, fostering and custodial processes in 
schools  22.

Framework of the Program contains the portal www.bezpiecznaszkoła.
men.gov.pl that includes categorized information pertaining security.

Above mentioned programs have the purpose to teach to students the 
skills accessing the available help and the managing the difficult situations 
by themselves. The most important objective is to instill in young people 
the necessity of the responsibility for their safety and others  23.

In Poland, the scope of the prophylactic programs is restricted to preven-
tive activities; typically, they explore the problems of the protection against 
the attack, learning specific reactions for the impending attack and the eli-
mination of the panic. It is imperative to explain the dangers created by the 
terrorist attack, but at the same time, to stress the importance of keeping the 
ones’ composure  24, as the perception of fear  25 and endangerment causes the 
disintegration of the terror victims  26.

The security of the educational institutions is regulated by several legisla-
tive acts. First of all, they provide the logistic of the pedagogical custody of 
the students during the school activities as well as the adequate procedures 
for the assurance of the safety for all school employees on the school campus.
21  „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, rok XI, nr 1/2018(38), 

s. 466–477.
22  Dezyderat nr 8 Rady Ministrów w sprawie kontynuacji w latach 2014–2020 rządowego 

programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2008–2013”.
23  „Bezpieczna +” Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2017 zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 
organów prowadzących szkoły (Dz. U z 2015 r. poz. 972).

24  K. Liedel, P. Piasecka, bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edu-
kacja, Warszawa 2017, p. 158.

25  J. Danecki, Przeciwdziałanie terroryzmowi. koordynacja działań antyterrorystycznych, 
Warszawa 2007, p. 27.

26  B. Bolechów, Terroryzm. aktorzy, statyści, widownia, Warszawa 2010.
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The principal document that regulates the functioning of the Education 
System is the Statute dated 07. Sept. 1991 (Statute Register year 2006 entry 
1934, 1954, 1985, 2169, and year 2017 entry 60)27.

Moreover, the student rights are guaranteed by the statute: “Education 
System in the Republic of Poland constitutes the common welfare of the 
society in accordance with the principles of the Constitution of the Polish 
Republic, and among others, by the guidelines contained in the Universal 
Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political 
Rights, as well as in Convention on the Rights of the Child. (…) A school 
should guarantee the necessary conditions for development of the students 
and prepare them to fulfill their familial and civil duties according to the 
principles of solidarity, democracy, tolerance, justice and freedom” 28.

In Polish high schools, students are required to study the textbook 
“Without panic!” (co-authored by Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, 
and Edward Rygał) for the required subject of “Education of the Security” 
which is the part of the high school curriculum.

The mentioned textbook consists of the four chapters. In the chapter II, 
titled “Endangerments and the courses of action in a case of their occurrence”. 
The youths learn that the contemporary endangerments are classified as 
either caused by a human activity or caused by natural disasters. Activities 
caused by a human being can be done either consciously or unconsciously, 
they may cause various endangerments, some of them could be consequen-
ces of premediated actions. The human activities that may endanger people 
health or life include: degradation of the environment, terrorism, crimes, 
wars, revolutions, armed conflicts, addictions, and infectious diseases, psy-
chological or physical violence, braking the norms of ethics or norms of 
social-political given culture, catastrophes, outages and accidents  29.

Thus, the school plays an important role in the formation of the perso-
nality of a young person.

It is where he/she learns the values of the responsibility and work. The 
school has an obligation to provide an adequate custody, good learning 
environment and security. The school objective is to prepare a child to 
become an adult who can function properly in society and to behave com-
petently in a situation of endangerment.

27  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
28  Ibidem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
29  M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Regała, bez paniki!, Łódź 2012, p. 16.
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Majority of the society, including school youth, obtains the information 
of the phenomenon of terrorism from the mass media; consequently, in the 
absence of the competent assessment of the information, the perception of 
the objective reality may be distorted.

The definition of the notion of “antiterrorist education” states that it is 
a theoretical concept as well as a social experience, which purpose is first of 
all, the fostering and teaching starting at an early age, but also to develop the 
consciousness about the contemporary dangers, the ability to recognize and 
to avoid the dangerous situations as well as the development of the compe-
tent attitude and behavior in the situation of the impending terroristic acts.

The fundamental issue that underlies the problem antiterrorist education 
is not the absence of knowledge and competence but in the consciousness 
and attitudes of the society toward terroristic threats. Polish society suffers 
from the deficiency of the alertness, the proof of which is the disregarding of 
the security rules in public places, such as shopping centers, depots, public 
communication as well as leaving carelessly unattended luggage or ignoring 
objects left unattended. It is important, that everybody was able to recognize 
the threat and to react in a case of imminent danger, as well as to know what 
to do about unattended baggage or a parcel.

The lack of alertness of the Polish society is caused by the fragmentation 
of the knowledge and the absence of consciousness of young people as well 
as by the level of the knowledge and consciousness of the adults. The edu-
cation of the preventing acts of terrorism is a complex subject and requires 
the use of adequate schemes and methods, as well as applying special ways 
and means.

To this end, the program authored by the team of the Terrorism Research 
Center was established – “Everybody is a resource for AT” Every person 
has the ability to have a part in terrorist counteractivities as long as pos-
sesses the adequate tools, that is, knowledge, attitude and skills. Main goal 
of this program is to create the mechanisms of conveying above mentio-
ned tools, while its realization is done by conducting the research on the 
chances of schooling and developing the knowledge and the skills of the 
general public, functionaries, security personnel of the private sector, as 
well as Institutions that provide the security. Another important objective 
of the program is the improvement of social consciousness on the intrin-
sic nature of the threats, behavioral canons in a case of the occurrence of 
the threat, as well as the ways and means of governmental participation in 
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counteracting and fighting the terrorism. It has enormous significance in 
creating the social comprehension and support for the actions of services 
and institutions assuming the concept of the functioning of antiterrorist 
system on the base of proportionality, adequacy and complementariness.

Moreover, as terrorists choose the locations and victims at random; 
everybody should have the ability how to recognize the threat and how to 
react in the situation of the endangerment. Concluding, it should be a place 
in the school education for developing the consciousness of young people 
for possible occurrence of the terroristic threat, on conveying truthful and 
unbiased knowledge about modern endangerments and acquiring practical 
skills of managing the threats by themselves.
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Abstrakt
Żandarmeria Wojskowa jest organem ścigania, wyspecjalizowanym i wyod-
rębnionym jako służba Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność 
jej polega na zapewnieniu przestrzegania prawidłowej dyscypliny wojsko-
wej, ochranianiu porządku publicznego, a także zapobieganiu popełnianiu 
przestępstw na terenach jednostek i w miejscu publicznym. Żandarmeria 
Wojskowa została sformowana z dniem 1 września 1990 roku na podsta-
wie rozkazu Nr Pf-42/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 
1990 roku i zarządzenia Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego z dnia 15 czerwca 1990 roku. W dniu 24 sierpnia 2001 roku Sejm 
RP uchwalił ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych. Formacja ta stanowi jeden z fundamentów bezpiecznego 
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i stabilnego państwa polskiego, w ramach wykonywanych przez siebie 
ustawowych obowiązków ma na celu zapewnienie ochrony swoim oby-
watelom. Żandarmeria Wojskowa swoje obowiązki wykonuje w zakresie 
prewencyjnym, dochodzeniowo-śledczym oraz administracyjno-logistycz-
no-technicznym.

Autorzy artykułu podjęli próbę zweryfikowania hipotezy, że Żandarmeria 
Wojskowa wywiązuje się w ze swoich zadań na rzecz bezpieczeństwa oraz ma 
duży wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprezy 
o charakterze masowym. Ścisła współpraca Żandarmerii Wojskowej z Policją 
przynosi konkretne i zadowalające efekty. Policja na wsparcie Żandarmerii 
Wojskowej może liczyć nie tylko podczas wspólnych patroli, ale również 
podczas zabezpieczania dużych przedsięwzięć o charakterze masowym, m.in. 
Euro 2012, Święta Niepodległości, Rady Gubernatorów EBOiR, obchodów 
uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych.

Imprezy masowe są częścią życia społecznego. Organizacja bezpiecznych 
imprez masowych wymaga ogromnego zaangażowania wszystkich podmio-
tów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W związku z tym ważne jest, aby 
zwrócić uwagę na kwestię wspólnego bezpieczeństwa, a także sprostania 
wyzwaniom zmieniającego się świata. Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa podczas imprez masowych spoczywa w dużej mierze na 
organach państwowych oraz administracyjnych, ale również na samych 
obywatelach.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo publiczne, Żandarmeria Wojskowa, 
impreza masowa

Abstract
Military Gendarmerie is a specialized law enforcement agency and serves as 
a separate service of the Armed Forces of the Republic of Poland. Its activity 
consists in ensuring compliance with proper military discipline, protecting 
public order, as well as preventing offenses on the private and public space. 
The Military Gendarmerie was formed on September 1, 1990 on the basis 
of order No. Pf-42/Org. Minister of National Defense of 18 April 1990 and 
order No. 062/Org. Chief of the General Staff of the Polish Army of June 
15, 1990. On 24th August 2001 the Sejm of the Republic of Poland passed 
the Act on the Military Gendarmerie and military law enforcement bodies. 
This formation is one of the foundations of a safe and stable Poland, as part 
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of its statutory duties it aims to provide protection for Polish citizens. Mil-
itary Gendarmerie is carrying out duties such us prevention, investigation, 
logistics and technical administration.

The authors of the article attempted to verify the hypothesis that the 
Military Gendarmerie are fulfilling their tasks by providing security and 
have a major impact on ensuring public safety during mass events. Close 
cooperation of the Military Gendarmerie with the Police brings specific 
and satisfactory results. The Military Gendarmerie supports Police not only 
during joint patrols, but also during the security of large mass-scale projects, 
among others Euro 2012, Independence Day, EBRD Board of Governors, 
celebration of events with the participation of the highest state authorities.

Mass events are a part of a social life. The organization of such events 
requires a vast commitment of all entities responsible for security. Therefore, 
it is important to focus on the issue of common safety as well as to meet 
the challenges of a changing world. Responsibility for its provision during 
mass events rests largely on state and administrative bodies, but also on the 
citizens themselves.

Keys words
security, public safety, Military Gendarmerie, mass event

Wstęp
Podstawową potrzebą człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Jest to podsta-
wowe prawo, prowadzące do eliminacji sytuacji, które zagrażają człowiekowi, 
a także jego dobrom. Prawidłowy poziom bezpieczeństwa ma zapewnić 
oraz umożliwić prawidłowy rozwój społeczny przy przestrzeganiu zasad 
współżycia społecznego 1. Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z pod-
stawowych zadań państwa, co reguluje art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej, który mówi o tym, że „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (…)2. Bezpieczeństwo należy 
definiować jako stan umożliwiający normalny rozwój państwa, pozytywną 
realizację wszystkich celów, uzyskiwaną w wyniku zorganizowanej obrony 

1  J. Widacki, konieczny drugi etap reformy Policji, [w:] bezpieczny obywatel – bezpieczne 
państwo, J. Widacki, J. Czapska (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 1998, s. 167.

2  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
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i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami  3, „stan niezagrożenia, spokoju, 
pewności” 4. Uzupełnieniem bezpieczeństwa jest porządek publiczny, który 
rozumiany jest jako zespół zasad regulujących zachowanie osób w miejscach 
publicznych 5. Uzyskuje się go przy użyciu sił oraz środków pochodzących 
z działalności państwa 6. Podmiotem bezpieczeństwa jest nie tylko naród, 
ale także człowiek, który traktowany jest jako jednostka społeczna  7.

Według Jerzego Stańczyka podstawą bezpieczeństwa państwa jest inte-
gralność terytorialna, przetrwanie państwa i narodu, jakość życia oraz 
niezależność polityczna. Patrząc na wyżej wymienione podstawy, można 
stwierdzić, że bezpieczeństwo narodowe w znaczeniu ogólnospołecznym 
powinno obejmować zaspokajanie potrzeb: przetrwania, istnienia, pewno-
ści, całości, stabilności, niezależności, ochrony jakości życia 8, istotnych nie 
tylko dla jednostki, ale również dla całych grup społecznych oraz narodów.

Zabezpieczenie imprezy masowej wymaga wdrożenia oraz zastosowania 
wielu procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie 
ochrony (życia, zdrowia, mienia) jej uczestników. Za bezpieczeństwo imprezy 
odpowiada jej organizator. Organizacja imprezy masowej musi uwzględniać 
wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak: katastrofa budowlana, zamach 
terrorystyczny, użycie środków pirotechnicznych, pożar, rozbój. Ustawo-
dawca w obawie przed zamachami o charakterze terrorystycznym, a także 
naruszeniami prawa w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeń-
stwie imprez masowych wprowadził wiele przepisów prawnych, mających 
na celu ukształtowanie uprawnień oraz obowiązków służb porządkowych 
i służb informacyjnych, jak również kierownika do spraw bezpieczeństwa, 
jako podmiotów, które są odpowiedzialne za zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa uczestnikom imprez masowych  9.

3  W. Kitler, bezpieczeństwo narodowe rP. Podstawowe kategorie. uwarunkowania. system, 
Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 31.

4  słownik języka polskiego PwN, t. 1, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1995, s. 139.
5  S. Pieprzny, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 11–20.

6  W. Kitler, bezpieczeństwo narodowe rP…, op. cit., s. 31.
7  Idem, Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Wydawnictwo Akademii Obrony Naro-

dowej, Warszawa 2002, s. 21.
8  J. Stańczyk, współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa 1996, s. 22.
9  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 

poz. 504).

Anna Rycaj-Pilipczuk, Daniel Pilipczuk



57

Zajmując się tematyką bezpieczeństwa publicznego na imprezach o cha-
rakterze masowym, warto przybliżyć definicję porządku publicznego, który 
wielokrotnie występuje w przepisach prawnych łącznie z bezpieczeństwem 
publicznym, co wskazuje, iż treści tych pojęć zachodzą na siebie w pewnym 
obszarze. Niemniej jednak pojęcia te nie są tożsame, ponieważ dotyczą 
dwóch różnych sfer życia społecznego, to znaczy chronią pewne dobra 
i stany. Pojęcie porządku publicznego Władysław Czapiński definiował jako 
stan zewnętrzny, który polega na przestrzeganiu pewnych zasad, nakazów 
oraz form, których nieprzestrzeganie naraża na niebezpieczeństwo 10. Wła-
dysław Kawka zdefiniował porządek publiczny jako zespół norm, których 
przestrzeganie warunkuje normalne współżycie w organizacji państwowej  11.

Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie rozwiązań dla zapewnie-
nia oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy 
masowej zabezpieczanej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Stąd uza-
sadnione wydaje się przeanalizowanie literatury przedmiotu, a także dzięki 
zbadaniu opinii publicznej pozyskanie informacji na temat bezpieczeń-
stwa na imprezach masowych. Można zatem wskazać szczególną rolę, jaką 
odgrywa w kraju polska Żandarmeria Wojskowa, oraz zwrócić szczególną 
uwagę na szereg czynności wykonywanych przez żołnierzy w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warto zastanowić się, czy udział 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zwiększa bezpieczeństwo na imprezach 
masowych. W jakim stopniu żołnierze Żandarmerii Wojskowej przygotowani 
są do zabezpieczania imprez masowych? Badania ankietowe, stanowiące pod-
stawę naukowych rozważań w przedmiotowym artykule, przeprowadzono 
wśród mieszkańców miasta Warszawy oraz wśród żołnierzy Mazowieckiego 
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa publicznego 
podczas imprez masowych
Żandarmeria Wojskowa (ŻW) jest organem ścigania, wyodrębnioną 
i wyspecjalizowaną służbą Sił Zbrojnych RP  12. Działalność ŻW polega 
przede wszystkim na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej, 

10  J. Gierszewski, bezpieczeństwo wewnętrzne. zarys systemu, Difin, Warszawa 2013, s. 19.
11  Ibidem, s. 20.
12  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220).
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a także ochronie porządku publicznego oraz zapobieganiu popełnianiu 
przestępstw w miejscach publicznych i na terenach jednostek wojskowych 13.

Żandarmeria Wojskowa jest jednym z podstawowych i kluczowych 
narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, bez których 
państwo polskie nie mogłoby właściwie zadbać o bezpieczeństwo fizyczne, 
a także bezpieczeństwo mienia swoich obywateli. ŻW jest jedyną formacja 
wojskową, która posiada tak szerokie uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Jest formacją najlepiej przygotowaną do wspierania dzia-
łań Policji. Warto przypomnieć, iż żołnierze ŻW stoją na straży porządku 
wewnętrznego poprzez ochranianie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa 
na terenach oraz obiektach jednostek, a także w miejscach publicznych, 
czynnie uczestniczą w akcjach poszukiwawczych, humanitarnych oraz 
ratowniczych, zabezpieczają dowody oraz ślady popełnienia przestępstw 
oraz wykroczeń. Dodatkowo posiadają uprawnienia do kontroli drogowej, 
przymusowego doprowadzania osób i asystowania w czynnościach egze-
kucyjnych. Zgodnie z art. 18a (Zarządzenie użycia żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej do udzielenia pomocy Policji) ustawy o Policji w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, jeżeli siły Policji 
mogą okazać się niewystarczające bądź są niewystarczające do wykonywania 
zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, na 
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uzgodniony z Mini-
strem Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów może zarządzić użycie 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy funkcjonariuszom 
Policji. Ponadto w wypadku użycia ŻW do udzielenia pomocy żołnierzom 
przysługują uprawnienia policjantów w zakresie niezbędnym do wykony-
wania ich zadań wobec wszystkich osób, określone w art. 15 (Uprawnienia 
policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych) oraz art. 16 
(Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej) 
wyżej wspomnianej ustawy   14.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mieli duży wpływ na bezpieczeństwo 
w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 (zaangażowanych 
było około 1200 żołnierzy ŻW). Komendant Główny ŻW zadeklarował 
wsparcie dla Policji podczas mistrzostw. W związku z tym zaplanował udział 
ok. 1215 żołnierzy, ok. 23 psów służbowych oraz użycie 274 pojazdów służbo-

13  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 123 poz. 1353).

14  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
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wych 15. Dodatkowo powołano przedstawicieli ŻW do prac w Ministerstwie 
Obrony Narodowej (Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 oraz Zespół ds. koordynacji udziału resortu 
obrony narodowej w związku z zabezpieczeniem finałowego turnieju) oraz 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  16.

Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, który uczestniczy w działaniach z tłu-
mem, staje się także jego elementem, więc może doświadczyć:

 ‒ podwyższonego stanu emocjonalnego,
 ‒ obniżenia odpowiedzialności,
 ‒ nietypowych zachowań 17.

Z sytuacjami na poziomie ekstremalnym mają do czynienia najczęściej 
ludzie, którzy wykonują zawody wymagające narażenia życia i zdrowia. 
Można tu wymienić m.in. policjantów, strażaków, funkcjonariuszy służby 
więziennej oraz żołnierzy. W każdym z wymienionych zawodów powinien 
występować element szkolenia, który ma na celu przygotować jednostki do 
wykonywania swoich obowiązków w ekstremalnych sytuacjach 18. Człowiek, 
który wykonuje zawód żołnierza, narażony jest na nieustanne funkcjonowa-
nie w sytuacjach ekstremalnych, w związku z czym musi być odpowiednio 
przygotowany do wykonywania obowiązków służbowych 19.

Nie jest możliwe prawidłowe zbadanie zjawiska bezpieczeństwa na 
imprezach masowych bez zwrócenia uwagi na sprawcę, jego motywy dzia-
łania, a także problematykę dotyczącą bezpieczeństwa na takich imprezach. 
A. Rycaj oraz T. Szczurek w swoim artykule dotyczącym przestępczości 
stadionowej poszukiwali rozwiązań, które miały podnieść poziom bez-
pieczeństwa w trakcie imprezy masowej. Przedstawiono w nim złożoność 
problematyki dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej na podstawie 
danych statystycznych oraz badań społecznych. Autorzy powyższego arty-
kułu stwierdzili, iż pomysłowość i innowacyjne sposoby działania sprawców 

15  Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu obrony narodowej w zabez-
pieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA – EURO 2012 
(tekst jednolity Dz. Urz. MON nr 3 poz. 18).

16  Ibidem.
17  P. Sielecki, P. Sobiech, szalikowcy – podstawowe informacje, Wydawnictwo Szkoły Poli-

cji w Katowicach, Katowice 2006, s. 40.
18  P. Wasilewski, M. Karasek, funkcjonowanie żołnierza na polu walki – zarys studium 

psychologicznego, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 4 (162), s. 161.
19  Ibidem, s. 158–159.
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powodują, że organy ścigania stoją ciągle przed wyzwaniem wdrażania coraz 
to nowszych sposobów oraz środków walki ze środowiskami przestępczymi 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych 20.

Charakterystyka imprezy masowej
Obowiązująca ustawa o  bezpieczeństwie imprez masowych odróżnia 
imprezę masową o charakterze artystyczno-rozrywkowym od imprezy 
masowej o charakterze sportowym, dodatkowo odrębnie uregulowany jest 
przez prawodawcę mecz piłki nożnej. Pod pojęciem imprezy masowej rozu-
mie się imprezę rozrywkową lub artystyczną, która ma się odbywać:

 ‒  Na stadionie, w obiekcie, który nie jest budynkiem bądź na którego te-
renie jest możliwość przeprowadzenia takiej imprezy, wówczas zgod-
nie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, a tak-
że prawa budowlanego liczba miejsc nie może być mniejsza niż 1000.

 ‒  W hali sportowej bądź innym budynku umożliwiającym przeprowa-
dzenie imprezy, gdzie liczba miejsc jest zgodna z powyższymi prze-
pisami i wynosi nie mniej niż 500 21.

Ponadto ustawa wprowadza również pojęcie imprezy masowej o pod-
wyższonym ryzyku. Należy przez nie rozumieć imprezę masową, w czasie 
której, zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami oraz informacją o prze-
widywanych zagrożeniach, istnieje obawa wystąpienia ataków agresji lub 
przemocy. Zagrożenia w wielu przypadkach są spowodowane przez ludzki 
czynnik na który wpływa: brak odpowiednich kwalifikacji, niedostateczne 
przeszkolenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, nieznajomość 
podstawowych procedur   22.

Podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa 
w związku z organizacją imprez o charakterze masowym są podmioty 
prywatne oraz publiczne, w tym również uczestnik imprezy masowej. Uczest-
nik ma obowiązek zachowania zgodnego z prawem 23. Uchwalenie ustawy 

20  A. Rycaj, T. Szczurek, security of Mass events based on the example of a football Match, 
“Internal Security”, July–December 2015, s. 120.

21  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 
poz. 504).

22  P. Sienkiewicz, P. Górny, H. Świeboda, aspekty systemowe zarządzania bezpieczeństwem, 
[w:] służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa eurO 2012, M. Marszałek, A. Glen, 
B. Wiśniewski (red.), Sieradz 2009, s. 42.

23  Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 
poz. 555 z późn. zm.).
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o bezpieczeństwie imprez masowych było spowodowane koniecznością 
przeciwdziałania szybkiemu wzrostowi zbiorowych zakłóceń porządku 
publicznego. Regulacje prawne, które dotychczas obowiązywały, okazały 
się niewystarczające w walce z osobami zakłócającymi bezpieczeństwo 
i porządek publiczny. Było między innymi spowodowane tym, iż cały ciężar 
przeciwdziałania zakłóceniom mającym miejsce na imprezach masowych 
spoczywał wyłącznie na Policji  24. Art. 8 niniejszej ustawy zawiera obowiązki 
uczestników imprezy. Paragraf 1 nakazuje uczestnikom zachowywać się 
w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób. W szczególności 
uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu 
obiektu oraz regulaminu imprezy masowej. Ponadto paragraf 2 art. 8 Ustawy 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zabrania wno-
szenia na imprezę masową broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
wyrobów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych, materiałów pożaro-
wo-niebezpiecznych, środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz napojów alkoholowych 25.

Najczęstszymi przestępstwami popełnianymi przez uczestników imprezy 
masowej są:

 ‒  niszczenie mienia – art. 288 ustawy Kodeks karny   26,
 ‒  bójki oraz pobicia – art. 158 ustawy Kodeks karny,
 ‒  wniesienie broni lub środków pirotechnicznych – art. 59 ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych,
 ‒  naruszenie nietykalności członka służby porządkowej lub informa-

cyjnej – art. 60 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 ‒  czynna napaść na funkcjonariusza – art. 223 ustawy Kodeks karny,
 ‒  wdarcie się na teren imprezy masowej lub na teren, gdzie odbywają 

się zawody sportowe – art. 60 ust.1 i ust 1a ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych,

 ‒  prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu 
imprezy – art. 61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

 ‒  wnoszenie lub posiadanie napoi alkoholowych – art. 56 ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych 27.

24  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 
poz. 504).

25  Ibidem.
26  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
27  Podobne zestawienie przedstawił Mariusz Jurczewski (Prawno-kryminalistyczna pro-

blematyka przestępczości stadionowej, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem 
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Na podstawie powyższej kwalifikacji można stwierdzić, że głównym 
wyznacznikiem przestępczości związanej z imprezami masowymi są bez 
wątpienia zachowania z użyciem przemocy   28.

Wyniki badań empirycznych
Na przestrzeni ostatnich lat żołnierze Żandarmerii Wojskowej niejedno-
krotnie realizowali zadania prewencyjno-ochronne związane z imprezami 
o charakterze masowym. W 2016 roku przeprowadzono łącznie 7 562 imprez 
masowych, wśród których zakwalifikowano 221 jako imprezy masowe 
podwyższonego ryzyka, co stanowi 2,9% ogółu imprez masowych. Dla 
porównania w 2015 roku przeprowadzono 7 193 imprezy masowe, w związku 
z czym w 2016 roku odnotowano wzrost imprez masowych o 5,1%. Wśród 
przeprowadzonych imprez o charakterze masowym w 2016 roku największy 
udział miały imprezy masowe o charakterze artystyczno-rozrywkowym – 
4 044 imprezy (53%), imprezy o charakterze sportowym 29 – 2 477 imprez 
(33%), natomiast mecze piłki nożnej stanowiły 1 041 meczów (14%).

Wykres 1. Imprezy masowe przeprowadzone w 2016 roku

Źródło: Raport z bezpieczeństwa imprez masowych w 2016 r., Komenda Główna Policji, 
Główny Sztab Policji, Warszawa, luty 2017.

prof. Jerzego Kasprzaka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok 
2013).

28  P. Chlebowicz, Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznych, 
„Białostockie Studia Prawnicze” 2009, nr 6, s. 216.

29  Użyta nazwa masowe imprezy sportowe jest skróconym określeniem „masowych im-
prez sportowych z wyłączeniem meczów piłki nożnej” i tak należy ją odczytywać.
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Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych imprez maso-
wych przeprowadzonych w 2016 roku

Źródło: Raport z bezpieczeństwa imprez masowych w 2016 r., Komenda Główna Policji, 
Główny Sztab Policji, Warszawa, luty 2017.

W lipcu 2016 roku w Polsce odbyły się dwa niezwykle istotne wydarzenia 
o charakterze międzynarodowym: Szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego w Warszawie oraz wizyta papieża Franciszka w ramach Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Spowodowało to konieczność maksymalizacji 
działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Od 
początku przygotowań do realizacji prewencyjnego zabezpieczenia szczytu 
NATO oraz Światowych Dni Młodzieży istotnym elementem była współpraca 
Żandarmerii Wojskowej z innymi podmiotami – Policją, Biurem Ochrony 
Rządu, a także innymi jednostkami podległymi Ministerstwu Obrony Naro-
dowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mazowieckim 
Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Etap 
wykonawczy szczytu NATO trwał od 6 do 10 lipca 2016 roku. Ilość sił i środ-
ków zaangażowanych w tym czasie to blisko 1300 żandarmów i 500 pojazdów. 
Głównym zadaniem żołnierzy ŻW było zabezpieczenie ochronne osób, które 
uczestniczyły w uroczystości. Podczas Światowych Dni Młodzieży żołnierze 
Żandarmerii Wojskowej wspierali służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
oraz porządek publiczny. Etap wykonawczy Światowych Dni Młodzieży trwał 
od 25 do 31 lipca 2016 roku. Do wsparcia innych służb oddelegowano ponad 
900 żandarmów oraz 140 pojazdów   30.

30  P. Bielec, realizacja zadań przez Żandarmerię wojskową podczas szczytu NaTO oraz 
ŚDM, „Kwartalnik Policyjny” 2016, r. X, nr 4(39), s. 31–34.
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W związku z przeprowadzonymi w 2016 roku imprezami masowymi 
odnotowano 1003 przestępstwa oraz 7 187 wykroczeń. Wśród odnotowa-
nych przestępstw 484 miały związek z imprezami masowymi o charakterze 
artystyczno-rozrywkowym (48%), 471 przestępstw popełniono w związku 
z meczami piłki nożnej (47%), a 48 podczas imprez sportowych (5%). Warto 
podkreślić fakt, iż jest to pierwszy przypadek, w którym liczba popełnio-
nych przestępstw na imprezach artystyczno-rozrywkowych jest wyższa niż 
na meczach piłki nożnej. Aż 4653 wykroczenia były związane z meczami 
piłki nożnej (65%), 2246 wykroczenia (31%) – z imprezami masowymi 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, a 288 – z  imprezami sporto-
wymi (4%) 31.

Celem badań przeprowadzonych w dniach 6–7 lutego 2017 roku w Mazo-
wieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Warszawie było określenie 
zadań oraz działań żołnierzy ŻW na przykładzie MOŻW w Warszawie 
oraz ustalenie poziomu bezpieczeństwa na imprezach masowych. Wyniki 
badań zaprezentowane są poniżej. Badaniu poddano 53 respondentów, 
którzy odpowiadali anonimowo na 14 pytań (półotwartych i zamkniętych). 
Najliczniejszą grupę badanych stanowili mężczyźni w wieku 26–30 lat, słu-
żący w korpusie szeregowych, ze stażem pracy do 12 lat. Ponadto w dniach 
11–12 lutego 2017 roku przeprowadzono badania wśród mieszkańców mia-
sta stołecznego Warszawy, które dostarczyło 100 ankiet. Badaniem objęto 
grupę osób powyżej 18 roku życia. Niniejsza ankieta składała się z 12 pytań. 
Pytania były przedstawione w postaci pytań zamkniętych (11 pytań) oraz 
otwartych (1 pytanie). 64% ankietowanych stanowili mężczyźni, zaś 36% 
kobiety. Najliczniejszą grupą badanych osób byli mężczyźni w wieku od 
24 do 29 lat.

Pozyskane dane zostały opracowane statystycznie i  ocenione przy 
pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. Wyniki zostały zinterpretowane 
oraz przedstawione w formie opisowej i graficznej.

Jak wynika z  badań, na poprawę i  zwiększenie bezpieczeństwa na 
imprezach masowych według żołnierzy składają się następujące kwestie: 
nawiązanie lepszej współpracy z Policją oraz innymi służbami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, zwiększenie ilości patroli oraz 
lepsze ich przeszkolenie. Opinie wśród mieszkańców Warszawy były zbliżone 

31  Raport z bezpieczeństwa imprez masowych w 2016 r., Komenda Główna Policji, Głów-
ny Sztab Policji, Warszawa, luty 2017.
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do opinii osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny – 
38% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „zwiększyć ilość patroli”, a 31%: 

„nawiązać współpracę z Policją oraz innymi organami”. Ponadto mieszkańcy 
(23%) widzą problem braku środków finansowych potrzebnych do zabez-
pieczenia imprezy o charakterze masowym. Jedynie 8% z nich twierdzi, iż 
należałoby lepiej przeszkolić żołnierzy ŻW.

Sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców Warszawy pozwala na 
stwierdzenie, że ankietowani czują się bezpiecznie podczas trwania imprez 
masowych. Na pytanie „Czy podczas trwania imprez o charakterze maso-
wym czuje się Pan/Pani bezpiecznie?” respondenci odpowiedzieli bowiem 
w następujący sposób (wykres 3):

Wykres 3. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców  
Warszawy

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani, którzy uważają, że czują się bezpiecznie na imprezach 
masowych, najczęściej wymieniali jako przyczyny współpracę Żandarmerii 
Wojskowej z innymi służbami, patrolowanie obszarów zagrożonych, skutecz-
ność reagowania na popełniane przestępstwa i wykroczenia oraz prawidłowy 
sposób zabezpieczenia terenu imprezy masowej. Ankietowanych zapytano 
też o to, w jaki sposób ich zdaniem ŻW dba o bezpieczeństwo obywateli. 
Aż 89% z nich zaznaczyło „nie mam zdania”. Pozostałe odpowiedzi przed-
stawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Dbanie przez Żandarmerię Wojskową o bezpieczeń-
stwo obywateli

W jaki sposób Pana/Pani zdaniem Żandarmeria Wojskowa 
dba o bezpieczeństwo obywateli?

 ‒ współpraca z innymi służbami,
 ‒ patrolowanie obszarów zagrożonych,
 ‒ skuteczność reagowania na popełniane przestępstwa oraz wykroczenia,
 ‒ prawidłowy sposób zabezpieczenia terenu imprezy masowej.

Źródło: opracowanie własne

Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zapytano z kolei o efektywność ich 
działań w walce z przestępczością występującą podczas imprez o charakterze 
masowym. Ponad 56% żołnierzy ocenia dobrze swoją efektywność, odpo-
wiedź „przeciętnie” wybrało 34% ankietowanych, „bardzo dobrze” – 8%, 
odpowiedź „źle” – 2%.

Satysfakcjonujący jest fakt, iż 62% społeczeństwa Warszawy ocenia 
dobrze pracę żołnierzy ŻW, zaś tylko 2% ocenia ją źle.

Tabela 2 oraz tabela 3 ukazują, na czym głównie opiera się ocena efek-
tywności pracy żołnierzy ŻW według samych żołnierzy oraz mieszkańców 
Warszawy. Jak wynika z odpowiedzi, żołnierze swoją ocenę opierają głównie 
na własnym doświadczeniu oraz na własnych obserwacjach (30%). Podob-
nie jest w przypadku mieszkańców Warszawy, którzy stwierdzili, iż ocena 
wynika z  ich własnych doświadczeń (37%), własnych obserwacji (25%), 
a także informacji uzyskanych z telewizji, Internetu, radia (25%). Wyszcze-
gólnione odpowiedzi ukazane są w poniższych tabelach.

Tabela 2. Ocena stanu bezpieczeństwa na imprezach masowych 
według żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na czym głownie opiera się Pana/Pani ocena bezpieczeństwa 
na takich imprezach?

Liczba 
odpowiedzi (%)

Na własnym doświadczeniu 30

Na informacjach uzyskanych z telewizji, Internetu, radia 24

Na informacjach uzyskanych od przełożonych 9

Na własnych obserwacjach 30
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Na czym głownie opiera się Pana/Pani ocena bezpieczeństwa 
na takich imprezach?

Liczba 
odpowiedzi (%)

Na opiniach rodziny, znajomych 3

Na informacjach uzyskanych od organów ścigania 2

Na statystykach prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową 2

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Ocena stanu bezpieczeństwa na imprezach masowych 
według mieszkańców Warszawy

Na czym głownie opiera się Pana/Pani ocena 
bezpieczeństwa na takich imprezach?

Liczba odpo-
wiedzi (%)

Na własnym doświadczeniu 37

Na informacjach uzyskanych z telewizji, Internetu, radia 25

Na informacjach uzyskanych od przełożonych 2

Na własnych obserwacjach 25

Na opiniach rodziny, znajomych 7

Na informacjach uzyskanych od organów ścigania 2

Na statystykach prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową 2

Źródło: opracowanie własne

Wnioski
Obecny model Żandarmerii Wojskowej w Polsce różni się od tego sprzed 
2001 r. W artykule przybliżono omawianą rolę i zadania Żandarmerii Woj-
skowej w aspekcie bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych – to, 
jaki mają wpływ na porządek publiczny oraz jakie realizują zadania, które 
są związane z porządkiem i bezpieczeństwem na imprezach o charakterze 
masowym. Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych spoczywa na 
podmiotach administracji publicznej, Policji oraz innych służbach i insty-
tucjach. Żandarmeria Wojskowa jest odpowiednio przygotowana oraz 
przeszkolona do zabezpieczania imprez o charakterze masowym, dzięki 
czemu możemy czuć się bezpiecznie.
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Powyższe rozważania na temat roli Żandarmerii Wojskowej w zapewnie-
niu bezpieczeństwa imprezy masowej można podsumować następującymi 
stwierdzeniami:

Po pierwsze obecność żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wpływa na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na imprezach masowych wśród miesz-
kańców. Żołnierze realizują swoje zadania w szerokim zakresie, m.in. podczas 
czynności związanych z rozpoznawaniem, rozpracowywaniem, ujawnianiem, 
a także zwalczaniem przestępstw oraz wykroczeń, jakie towarzyszą imprezie 
masowej (przed nią, w jej trakcie i po niej). ŻW realizuje działania prewen-
cyjne, ochronne, dochodzeniowo-śledcze, a także we współpracy z innymi 
służbami oraz formacjami zapewnia bezpieczeństwo na imprezie masowej.

Po drugie żołnierze Żandarmerii Wojskowej starają się w jak najlepszy 
sposób wywiązywać ze swoich zadań dotyczących bezpieczeństwa obywateli. 
Optymistyczny jest fakt, iż wielu obywateli dostrzega wpływ działania ŻW 
na poprawę bezpieczeństwa, dzięki czemu czują się bardziej bezpiecznie. 
Ponadto żołnierze ŻW są dobrze przygotowani do zapewnienia bezpie-
czeństwa oraz porządku na imprezie masowej. Bogate zaplecze finansowe, 
odpowiedni sprzęt sprawiają, iż wspólna współpraca z Policją przynosi 
zamierzone efekty, jednak pomimo tego uskarżają się na zbyt mały zakres 
uprawnień oraz zbyt małą wystawianą ilość patroli.

Żandarmeria Wojskowa, nadążając za wyzwaniami współczesnego 
bezpieczeństwa, stworzyła struktury oraz organizację, która jest w stanie 
skutecznie oraz profesjonalnie realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na imprezach masowych. Struktura organizacyjna, 
a także nowoczesne wyposażenie formacji pozwala na wykonywanie szeregu 
zadań związanych z przeciwdziałaniem wszelkim naruszeniom porządku 
prawnego. Przykładem takiego rozwiązania jest przede wszystkim organiza-
cja systemu bezpieczeństwa podczas trwania imprez o charakterze masowym. 
Charakter tego typu przedsięwzięć, podczas których w jednym miejscu 
i czasie przebywa wiele osób, stawia przed tą formacją coraz to nowsze 
wyzwania. Zaangażowanie maksymalnie dużej ilości żołnierzy do udziału 
w imprezie masowej daje zwiększoną szansę na zabezpieczenie odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa.

Warto dodać, iż właściwe jest poddać pozytywnej ocenie skuteczność 
działań żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w trakcie imprez masowych, 
co umotywować można chociażby rosnącym poczuciem bezpieczeństwa 
wśród potencjalnych oraz rzeczywistych uczestników imprez o charakterze 
masowym. Taką ocenę wzmacnia fakt, że służby porządkowe stają się coraz 
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bardziej skuteczne oraz profesjonalne w swoich działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa, co ma przełożenie na wzrost zaufania społeczeństwa do ich 
pracy, jak również wzrost ich autorytetu.
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Abstract
The article focuses on the idea of time as an inherent element of live. Authors 
display that space and time are two coexisting parameters which have par-
allel significance for culture and security as they affect everyone, regardless 
of age, nation, place of living etc. Nowadays, there are the societies in which 

“time is money”, where time became an utilitarian value, a limited commod-
ity. Manipulation of time and different ways of so called “playing on time” 
are very dangerous as influence on and often distort cultural perception. 
Examples of varying cultural perceptions of time are numerous and usually 
connected with using technology. Authors explain that relations between 
time, people, culture and its diversity can be considered as factors which 
constitute the functions of the culture of national security which emerge 
from the extramaterial, ethical and organisational sphere of the culture of 
national security.
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Two important terms facilitate the description of social space – location and 
territory. Location refers to the distance between elements. This distance 
can be measured in the simplest physical units, making it objective (e.g. 
20 m, 100 km, etc.). However, distance can also have a social character – in 
such cases, the distance between groups or individuals existing in a given 
space becomes independent of the physical dimension. The poor and rich 
districts can be only several hundred metres apart, but the social distance 
between them will be so large as to be impossible to traverse for a person 
from the poor district, who will never leave it. “The sense of distance is 
closely related to the ability to traverse it, which in turn is contingent upon 
both the biological and the social characteristics of an individual. […] For 
those who are high in the social hierarchy, traversing […] several thousand 
kilometres is not an issue. Spatial mobility is not only the function of one’s 
position in society, but of other characteristics of a given individual as well 

– including gender, age and profession” 1.
Therefore, it becomes clear that the functional factor is essential when 

analysing socially-created space. Space is not created randomly, but in order 
to meet the needs of people. This is why houses were invented – to protect 
people from threats and inclement weather. The same applies to cities, the 
purpose of which is to concentrate non-agrarian communities in one place 
and organise them. The function of marketplaces is to facilitate the devel-
opment of trade, and the purpose of roads is to facilitate travelling…

The social aspect of space also reflects the hierarchies which exist in 
communities. Space cane be better and worse, rich or poor, comfortable or 
dangerous, central or peripheral, sacred or profane. Let us then scientifically 
analyse the meanings which people ascribe to space during the process of 
its creation and utilisation.

The semiotic approach, which emphasises meanings, complements the 
above deliberations about social space. According to this approach, a house 
or the interior of a building can be construed as a text.

One of the greatest books introducing the basic categories of spatial 
anthropology is space and Place, the Perspective of experience (1987), written 
by American geographer Yi Fu Tuan. All discussion about the topic must 
begin with the classical distinction made by Yi Fu Tuan: the opposition of 
space and place. Space is defined here as untamed, unknown, vast, devoid 

1  B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warsza-
wa 2001, p. 310.
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of meanings and points of reference. Places, on the other hand, have been 
named and settled by humans. This opposition is used as a category when 
studying the phenomenon of local homelands, nostalgia for the identity of 
childhood places or the anthropology of the house.

Semiotically, one can study places, not space, as the former are limi-
ted and built by humans, and, as an obligatory element of their existence, 
become infused with meanings. Norbert Schulz’s phenomenology of place 
also deserves a mention as a concept which uses this term. The author bases 
his deliberations on the idea of genius loci, the “spirit of the place”. When 
describing and studying e.g. European landscapes, he emphasised the power 
of the naturalness of places and the destructive power of human activity, 
which often results in the loss of the primal genius loci. The place has five 
dimensions: items, order, character, light and time.

According to the PWN popular encyclopaedia, time is one of the basic 
forms of the existence of matter, and is the fourth coordinate of space-time in 
relativistic mechanics. Time can be understood in four ways: As 1) a moment, 
a point in time, 2) a period, a length of time, 3) a duration, 4) a set of all 
moments and periods  2. The principal scientific controversies related to time 
emerged in the history of science in the opposing approaches of absolute and 
relativistic time. When analysing the matter from a broad perspective, it is 
possible to distinguish between physical time, psychological time, historical 
time, everyday time, secular and religious time.

In western culture, time is a value since, according to G. Lakoff and 
M. Johnson, it is limited in quantity and is always measurable   3. It has its 
equivalents, the most evident of which is the remuneration one receives 
for an activity performed in a unit of time – for an hour, a month or year. 
By far the most popular metaphor which became the universal label of our 
modern civilisation is the sentence “Time is money”. Thus, according to 
the two authors, time is something one can spend, lose, invest well or badly, 
save or waste  4. This approach to the phenomenon of time is, in a sense, 
a modern, metaphorical attempt at understanding its nature – not directly, 
but to understand time via its equivalent, i.e. money. According to Lakoff 
and Johnson, the metaphor “time is money” applies to the entire system of 
meaning: it refers to time directly as money (spend, invest, budget, gain, cost), 

2  encyklopedia popularna PwN, 21st ed., Warszawa 1991, p. 157.
3  G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
4  Ibidem, p. 30.
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its another application refers to it as a limited resource (use, run out of, have 
enough, lack), and yet another refers to it as a valuable commodity (have, 
give, lose, thank). This is an example of how “metaphorical entailments can 
characterize a coherent system of metaphorical concepts and a correspond-
ing coherent system of metaphorical expressions for those concepts” 5. Thus, 
one cannot understand the culture of a society or how it functions without 
at least some understanding of what time is.

Time is a key component in all types of systems. As an example, in biology, 
the timing, or the correlation between how processes progress, determines 
the organism’s structure, the correlation of its parts and its relation to the 
environment, and vice versa – changes over time and their harmonisation 
are contingent upon structural aspects. In the world, everything is, in a way, 

“immersed” in various rhythms, from the rhythms of the cosmos, without 
which evolution would not be possible, as evidenced by analyses of devel-
opment process models 6, to other, controlled rhythms (e.g. via correlation 
with the cyclical phenomena of lighting) and hormonal processes in the 
human body. In these cases, the cyclical and repetitive nature is the most 
easily noticeable aspect of time. On the other hand, as regards all mechanical 
devices, the sequences in which their hardware operates co-determines how 
effectively they fulfil their purpose. Of course, these examples demonstrate 
only the more general rules and laws. It is quite paradoxical that the same 
laws appear to be timeless themselves. The more universal they are, the more 
evidently they exist in the empirical world, as it is with e.g. gravity. Hence, 
as indicated by Juliusz Piwowarski, there exist “facts which clearly indicate 
that both social phenomena, both culture and security, function in a very 
similar manner, in addition to intersecting:

1)  space and time are two coexisting parameters which are of parallel 
significance for culture and security.

2)  Physical space is a place necessary for “areas of culture and security” 
and “areas of threat” to emerge and manifest. At the same time, this 
space allows the achievements of culture (including the national cul-
ture of security) to be disseminated and spread to new territories.

3)  The parameter of time is the frame of reference in which the process 
of constructing a culture of security takes place on a given territory, 

5  Ibidem, p. 31.
6  This is proven by experiments conducted by Professor K. Fijałkowski, who researched 

the processes of modulating evolutionary processes.
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which is equivalent to the process of development of individuals, social 
groups and entire nations. This development also determines their 
multi-aspect potentiality, and therefore its level of resistance and 
how these subjects respond to threats, thus influencing their level of 
security.

4)  In other terms, the process of the development of culture and security 
which occurs in a set timeframe and on a given territory comprises 
systems which render it possible to counteract various threats. Using 
the above definition, one could say that, within a certain scope (the 
scope of the culture of national security), the process of the develop-
ment of natural culture can even be considered analogous to security.

5)  Culture and security are not only a kind of “added value” in every soci-
ety. They constitute its autonomous self-defence potential, which exists 
in the subjects (including the state) belonging to a given nation. This 
self-defence potential functions in the military, political, socio-cultural 
(identity), economic and ecological sector, and in aspects (sectors) of 
activity of a given nation and its state such as the legal and organisa-
tional sphere, healthcare, social services, generating new technologies 
and the cybernetic sphere. This is enabled by creating, collecting and 
recording knowledge, skills and social competencies by members of 
society using all types of physical devices – the artefacts which a given 
nation possesses.

6)  Culture and security in relation to subjects functioning on the terri-
tory of a state, down to the personal scale, constitute a mechanism 
which significantly impacts the way of thinking, methods of acting 
and attitudes manifested by security subjects. This in turn is enabled 
by the patterns and codes of the culture which match a given situation, 
processes drawn out in time or events, which take place at points in 
time. All of these bring with them various challenges, opportunities, 
risks and threats.

7)  Both culture and security are dichotomies which manifest in both the 
extramaterial and material spheres of the social world.

8)  Both culture and security can serve as a theoretical model with the 
explanatory power and applications sufficient to be applied in secu-
rity studies   7.

7  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Słupsk 
2016, p. 141.
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The culture of national security is characterised by the existence of 
a strong base element, which serves as the foundation for the locally dom-
inant way of thinking about one’s own place in the environment of security 
and the relations with its remaining participants.

In a social system, the correlation between the actions of individual and 
groups is also of fundamental value. Originally, such actions were dependent 
on natural cycles such as the seasons, night and day, reproductive cycles of 
game animals, as well as vegetation cycles of plants originally used to sate 
hunger.

In its very nature, time is paradoxical. On the one hand, it is the most 
continuous phenomenon we have ever encountered, and, on the other hand, 
it can be easily divided and is both continuous and discrete. The division of 
days, months and years is the best example of this. This state of affairs has 
long been depicted by calendars. The calendar was invented very early, during 
the Solutrean times, and its earliest example is a lunar calendar engraved 
into a mammoth’s shoulder blade. Nowadays, it allows us to precisely deter-
mine many astronomical values. Sky observations for calendar purposes 
took place in the oldest of known cultures. As an example, by observing the 
sky, Columbian Tukano Indians were able to incorporate into their tribal 
myths the knowledge about the precession of the Milky Way, which is a very 
remarkable observation to make. Suffice it to say that, without a powerful 
mathematical theory and proper equipment, modern archaeo-astronomers 
would not be able to draw this conclusion without constantly observing the 
sky for approximately two thousand years.

If we look at many other traditional and primitive cultures, virtually all of 
them incorporate observing the sky in relation to the calendar, which marks 
the so-called holidays, which usually happen based on an annual cycle. Our 
ancient ancestors had the knowledge of the great cycles of stars and planets, 
and used it to organise their social lives. For example, the entire production 
cycle and the related social actions in ancient Egypt were contingent upon 
the flooding of the Nile. This in turn was predicted by priests who special-
ised in observing the sky. The dawn of Sirius in the right fragment of the 
firmament would be recorded by a priest, who then signalled for certain 
actions to begin, in particular those related to working the fields irrigated 
by the life-giving river. This minimal signal triggered enormous activity.

In modern times, such observations are obsolete, and it is often enough 
to know the calendar and the vegetation cycle. Nevertheless, traditional sky 
watching has indubitably its mark on the traditions of societies which live 

Prof. Łukasz Trzciński, Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski
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off agriculture. Liturgical calendar cycles are also largely based on mac-
ro-scale time flows. The moveable lunar year in the Jewish calendar, for 
example, when determining the date of the Passover, takes into account 
the date of the spring equinox and the first full moon which follows it. 
Christianity’s Easter takes place after the spring equinox, after the first full 
moon, but the first Sunday after the full moon is also important. In Islam, 
Ramadan is also based on the lunar calendar, which results in the time of 
the fast being moveable. In Hinduism, Diwali festivities are also dependent 
on astronomical findings. The above list is by no means exhaustive, and 
such situations are based in the most basic premise of traditional cultures, 
according to which humans, via their structure, dynamics and life goals, 
are closely tied to the entire universe – in other words, humans constitute 
a holistic reflection of the cosmos. This relation is best exemplified by 
humanity’s participation in cosmic and astronomical cycles, by mimicking 
in one’s individual and social experience this most spectacular symptom 
of the “life” of the world – movement, as well as time, which is organically 
bound with the former.

As an aside, the above ideas have manifested primarily in an idea which 
has been known since time immemorial – that of the macro-anthropos, the 

“primordial man”, the first and the basic emanation or manifestation of the 
Highest Being, God or the Absolute. This theme can be found in the Kab-
balah in the form of Adam Kadmon – the “Primordial Man” (or the “dawn 
man”), and in Hinduism, it finds its expression in the fundamental concept 
of Purusha, the original Man-Spirit, who, via his self-sacrifice, creates the 
entire universe (including the gods). It can also be found in ancient Iran 
(Gajomarth), in Scandinavian mythology (Ymir), in Chinese mythology 
(Pan-Gu), etc.

The problem consists in (or, rather, consisted in, as the situation is of 
largely historical character) the fact that tampering with social time (and 
individual time as well) by regulating it required religious justification, as it 
required taking into account the organic character of the relations between 
humanity and the world. That is not to say that we do not encounter similar 
phenomena in modern times. In orthodox Judaism, for example, it is not 
possible to imagine a situation where the state of Israel would act with no 
regard to the Sabbath – the day on which “God rested”, seeing as one of the 
fundamental commandments of Judaism is to observe the Sabbath – after 
all, as it is explained in the commentaries, it is the source of blessing for the 
remaining days of the week. Observing the Sabbath applies to the ortho-
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dox diaspora as well, as the coming of the messiah depends on whether it 
is observed or not, among other factors. Therefore, celebrating time is of 
fundamental importance from the soteriological point of view. Working on 
Sundays and holidays is a point of contention not only in Judaism, but in 
Christianity as well. Political disputes regarding prohibiting all commerce 
on Sundays and introducing new holidays or abolishing old ones can be seen 
as very distant, but very important, reflection of these concepts. Some psy-
chological concepts indicate that these rules are most frequently something 
we become aware of, but this makes them even more important, seeing as 
they influence our decisions via the collective unconscious 8.

When analysing the above issues, the problem of the dichotomy of time 
as secular and religious time emerges in the background – an issue which 
appears to have been best presented by Mircea Eliade and other phenome-
nologists of religion 9. Sacred time is the time of mythical origins, events in 
illo tempore, and it possesses creative power tied to the very essence of the 
creative process. This power is invoked during holidays, when they (one 
could say that this happens via an “ontological gap”) disrupt the flow of sec-
ular time and the archetypical beginning emerges, along with its powers of 
creation. The above is enabled by rituals, which are also related to time: they 
are the first historically documented attempts to tie together individual and 
social time. It is important to add that, in societies where religion plays an 
important role, administrative or quasi-administrative forms of regulating 
rituals are of extreme importance.

So far, we have focused on the cosmic aspects of time, but humans them-
selves also possess their own time. This time is primarily physiological, and 
it differs depending on the gender, among others. For women, the cyclical 
time, tied to cosmic and biological rhythms, appears to be more important, 
while acyclicity appears to be more important to men, as it is related to the 
ability to react to random events. In societies which emerged from primitive 
hunter-gatherer societies, harmonising these two aspects of experiencing 
time appears to be of utmost importance. Human life is also bound with 
psychological time. Time sometimes “flies”, and sometimes “drags on”. Stud-

8  This does not necessarily have to mean the collective unconscious as described by 
C. Jung. The issue can be approached from a more trivial or sociological point of view 
(in the Durkheimian sense).

9  M. Eliade, Czas święty i miły, [in:] wiedza o kulturze, part 1: antropologia kultury, adap-
ted by A. Mencwel, Warszawa 1997; see: G. van der Leeuw, fenomenologia religii, transl. 
by J. Prokopiuk, Warszawa 1978, p. 341 and other.
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ies on individual perception of time introduce a distinction between valuing 
the past, present or future. So far, the not-too-rigorous deliberations on the 
topic have pointed to several issues related to time, its nature and concepts 
supposed to describe its nature. At this point, one should analyse how time 
is perceived in different cultures.

Anthropological research has shown how differently time can be con-
strued. Now-classic texts by anthropological linguists approach the topic 
from the point of view of languages used in various communities  10. Their 
research focuses on the behavioural and sociological aspects of this issue. For 
example, John Useem describes a very interesting case related to the so-called 

“time speech”. On an island on the Pacific Ocean, American employers who 
hired the locals failed to take into account clan proportions, i.e. how many 
members of particular groups constituting the island’s population were hired. 
Clan leaders gathered at night to determine these proportions and decided to 
immediately communicate their decision to the employer – this took place 
between two and three o’ clock A.M. The timing caused the American to 
treat it as an “invasion” and a rebellion, and he called the marines for help  11. 
In western culture, if one’s telephone rings in the middle of the night, one 
expects that the matter is of particular importance. As shown above, how-
ever, how parts of day are divided does not have to be the same as in the 
west. This is of particular importance with regard to creating schedules for 
culturally-diverse communities.

Scheduling meeting times is similarly culturally-conditioned. As an 
example, in Latin America, where schedules are not paid much attention to, 
the fact that someone who has an appointment with a high official is forced 
to wait for them despite the meeting time being agreed upon is a perfectly 
normal occurrence. In the United States, however, being several hours late 
may result in relations breaking down. Another example how differently 
time can be treated: the United States government spent tens of thousands 
of dollars on roads and homes for Native Americans from the Hopi tribe  12, 
who could not comprehend that their roads and homes had to be complete 
by a certain date. Instead, all deadlines were treated as attempts at intimida-
tion. Examples of varying cultural perceptions of time are numerous. In our 
progressively-globalising world society, a new, learned perception of time 

10  Cf. B.L. Whorf, Język, myśl, rzeczywistość, Warszawa 1982.
11  E.T. Hall, bezgłośny język, Warszawa 1987.
12  Cf. R. Benedict, wzory kultury, transl. by J. Prokopiuk, Warszawa 1966.
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which has been forced by technology emerges along this technology. This 
perception is primarily of the same nature as the perception which emerged 
in European societies, especially those which were first to progress through 
the stages of capitalist development. These are the societies in which “time is 
money”, where it became an utilitarian value, a limited commodity. Recently, 
a wholly new dimension has emerged of the issue at hand – the issue of time 
in virtual worlds and how it relates to time in the so-called real life. It appears 
that the currently-emerging information society poses a challenge in this 
area as well. The issue here is what the relation between these two types of 
time will look like, and whether it will be necessary for state institutions to 
intervene using administrative measures.

One could ask about the role of the administration in the context pre-
sented. As regards determining the right time for numerous social and 
individual actions, it assumes the role which was previously the domain 
of religious officials. The modern secularisation of regulating time did not 
extinguish all traces of religion from our social lives, however. Seeing as, 
in corporate capitalism present in states which accept this form of econ-
omy, everything can be converted into money, time, too, can be treated 
as a commodity. It can be very valuable, it can be of little value, and the 
above-mentioned issue of the relation between real-life time and virtual 
times will indubitably also become a “money” issue. Ultimately, it appears 
that the solution to this issue is primarily contingent upon the value which 
democracy and organisation have in a given nation.

In a given social community or society which constitutes a nation, its 
established value hierarchy renders it possible to develop and cultivate a par-
ticular form of the ethical and organisational sphere, something which e.g. 
Tadeusz Kotarbiński often alluded to  13. One can expect that, via the resulting 
security climate which emerges among professional groups in a given soci-
ety, it will become significantly easier to achieve a state in which the below 
elements of the national bond function properly, which correlates with dili-
gence, optimal division of labour and good social relations. We demonstrate 
this relation below, based on e.g. more than forty years of my participant 
observation in communities of martial arts students. These relations can be 
considered to be the factors which constitute the functions of the culture of 

13  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Łódź 1955; idem, Myśli o dobrej robocie, War-
szawa 1962.
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national security which emerge from the extramaterial, ethical and organi-
sational sphere of the culture of national security   14:

1)  The identity of the organised social community (e.g. professional or 
local community) reinforces its sense of security and the satisfaction it 
feels from its effectiveness and goals it attains via collaboration. The-
refore, the culture of national security has an internally and externally 
stabilising effect – this is how its perceptive-stabilising function 
operates.

2)  The self-developing message of a positive wave, which renders it 
possible to raise new members of a social group in the spirit of the 
ethical and organisational culture accepted in a given collective cul-
tural subject by way of example, interactions and interdependencies 
coherent with a given ethical and organisational culture and the asso-
ciated bond in a given security environment, develops habits which 
are a source of pride for members of a particular social group – this 
is the socialisation function, the rearing aspect of the culture of 
national security.

3)  The sphere of the ethical and organisational culture, which manifests 
in beliefs and attitudes of subjects who manage and benefit from its 
resources, protects its values from intruders – i.e. subjects who not 
only do not respect it, but also intend to harm and destroy it. In this 
aspect, the culture of national security has a protective function.

4)  The fundamental ideas   15 from the sphere of the ethical and organi-
sational culture allow subjects of action to, at a particular time, safely 
progress to a necessary phase of changes, preventing any possible 
errors from being made during these actions and rendering the inno-
vation process more dynamic, while retaining the fundamental values 
and the identity of the organisation, all of which constitutes the adap-
tive and dynamic function of the culture of national security.

5)  Intruders who attempt to ignore or destroy the ethical and organi-
sational culture of a given security subject – a collective, institution, 
company or state, are at risk of experiencing social repressions, which 
are justified considering the danger they pose. These repressions 
assume the form of moral sanctions, referred to e.g. as loss of face 

14  J. Piwowarski, etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, Kraków 2012, 
p. 103–107.

15  Cf. J. Collins, J.I. Porras, wizjonerskie organizacje, transl. by T. Rzychoń, Warszawa 2008.
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or social ostracism and the resulting set of behaviours and attitudes 
from the members of the defending community. In this aspect, the 
culture of national security has a repressive function.

6)  The ethical and organisational sphere of the culture of national secu-
rity integrates a given social community (e.g. a team of professionals, 
a family or nation), providing it with such significant elements as 
shared identity, beliefs, vocabulary, value hierarchies and the asso-
ciated social rites 16, a certain work style, etc., which constitutes the 
integrating and culture-developing function.

7)  The ethical and organisational sphere determines which individual 
and group behaviours match what is customary when working for 
the sake of the common good, and, at the same time, determines what 
actions are deemed not acceptable in this context. This constitutes 
the control function of the culture of national security.

8)  The ethical and organisational sphere of the culture of national secu-
rity constitutes the natural hierarchy of a given society, nation or 
organisation. This natural hierarchy represents the specific set of 
informal and formal competences, which are coherent within this 
set and which reinforce the position of the subject, which is directly 
related to the subject’s duties. One can assume that the natural hier-
archy is a “competence hierarchy”. It acts as a conveyor belt for the 
development of the subject of action, based on seeking contact with 
authorities and the associated transfer of knowledge, experience 
and skills.

We believe that a lack of a hierarchy indicates either a lack of the 
need to develop, or a lack of the opportunities to do so – and the latter 
indicates the existence of a threat. However, one can expect equality of 
opportunity when actions are carried out in a way which is aimed at increas-
ing the common good with involvement in the ethical and organisational 
sphere, which results in leaders considering it to be dishonourable to display 
conceitedness, and in subjects losing face should they fail to show at least 
the amount of respect shown to them by their superior. The mechanisms 
described above constitute the organisational function of the culture of 
national security.

16  Cf. P. Bourdieu, The field of Cultural Production: essays on art and literature, Oxford 
1993, p. 162.
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The term civic engagement is handled by the author in a non-traditional 
way. This term accounts for the participation of citizen – voter in the 
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Úvod
Občianska angažovanosť je multidimenzionálny termín, ktorý súvisí 
s  vnímaním pozitívnej kauzality medzi občanom a  štátom. V  moder-
ných politických teóriách je vnímaný ako dôsledok Veľkej francúzskej 
revolúcie (1789), kde sa prvýkrát objavila kategorizácia spoločnosti inak, 
ako bolo dovtedy zaužívané. Občan bol príslušník štátu, zároveň občianstvo 
znamenalo príslušnosť jedinca v politickom spoločenstve. Pojem občan 
a občianstvo je však starší, používal sa už v klasických gréckych a rímskych 
konceptoch, kde znamenal schopnosť vládnuť a zároveň schopnosť byť ovlá-
daný. Na rozdiel od otroctva sa v klasickej gréckej demokracii schopnosť 
byť ovládaný nestotožňovala s manipuláciou, ale s dobrovoľným podria-
dením občana záujmom štátu a schopnosťou podieľať sa na štátnej moci 
angažovanou činnosťou.

Aj keď sa v súčasnosti termín občianska angažovanosť vysvetľuje rôzne, 
napr. v  teóriách liberalizmu, voluntarizmu, funkcionalizmu – aby sme 
spomenuli aspoň tie najviac reflektované, jeho podstata zostáva od antiky 
nezmenená. Je to činnosť súvisiaca s národnou, štátnou, kultúrnou identi-
tou, ale aj so vzdelaním, profesiou, záujmami človeka, ktorý chce prispieť 
k všeobecným spoločenským záujmom.

Cieľom nášho príspevku je charakterizovať tri časové obdobia spoločen-
skej angažovanosti na území Slovenska (19. storočie, keď Slovensko bolo 
súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie, ďalej druhá polovica 20. storočia, 
konkrétne roky 1948–1993, keď Slovensko existovalo ako súčasť Českosloven-
ska a posledné dve dekády 21. storočia, keď je Slovensko samostatným štátom).

Hypotézu k téme sme sformovali ako predmet analýzy nasledovne: 
Občianska angažovanosť bola a je vo všetkých troch časových obdobiach 
pozitívnym prvkom spoločnosti z troch dôvodov. Prispieva k adaptácii 
človeka na jestvujúce spoločenské podmienky, je vyjadrením jeho snáh po 
lepšom živote, na ktorý môže mať individuálny podiel a občan ako taký môže 
byť spolutvorcom nových konceptov spoločenských zmien.

Z hľadiska metód využívame najmä funkcionálnu analýzu a komparáciu, 
ako vhodné nástroje skúmania v každom z troch časových období.

Národ sa prebúdza
19. storočie znamenalo pre územie Slovenska ako súčasti Rakúsko-uhorskej 
monarchie mnohé zmeny týkajúce sa nového chápania národa, národnej 
identity, politického systému, ale aj zmeny, ktoré priniesli viaceré priemy-
selné revolúcie a reformy školského systému. Najčastejšie sa toto obdobie 



Adriana Vasiľková

86

označuje ako národno-buditeľské. Bolo súčasťou celoeurópskeho spoločen-
ského pohybu po napoleonských vojnách a Viedenskom kongrese v prvých 
dvoch dekádach 19. storočia.

Prvé slovenské noviny s politickým zameraním – Slovenské národné 
noviny – písané štúrovskou spisovnou slovenčinou, sa stali tlačovým orgá-
nom slovenského národného hnutia v predvečer revolúcie v roku 1848, ktorá 
mala celoeurópsky charakter.

 Mottom revolúcie bola národná emancipácia ako postfeudálna reakcia 
na pasivitu ľudu, ktorý sa ešte nevedel stotožniť s pojmom občan a občian-
ska angažovanosť. Jedným z prostriedkov boja za národnú emancipáciu 
sa však občianska angažovanosť stala, aj keď pôsobila pod inými názvami. 
V ponímaní štúrovskej generácie to bola osveta, ako prostriedok rozvoja ale 
i zlepšenia kvality národného života.1 Osveta, alebo osvetová činnosť ako ju 
organizovala štúrovská generácia národných buditeľov mala širokú spolkovú 
základňu. Na rozdiel od predchádzajúcich dekád, v ktorých tiež existoval 
spolkový pohyb, mali revolučné roky kvalitatívne iné dimenzie. Spolková 
činnosť sa stala cieľavedomou, mala prepracované formáty a štruktúry, jasne 
definovaný program, racionálne zvolené ciele, ktoré sa zakladali najmä na 
zvyšovaní kultúry života, zdokonaľovaní vzdelávania v školskom systéme, 
ale i v laických komunitách nadšencov, takisto v cirkevných, najmä evanje-
lických kruhoch. Účasť „občanov“ (aj keď v tomto období ešte angažovanosť 
nemôžeme spájať s príslušnosťou k samostatnému štátu) sa formovala cez 
príslušnosť k národu, k národnej identite  2. Túto účasť obyčajných ľudí však 
riadili vzdelanci, ktorí chceli popularizovať národný jazyk, pracovať na jeho 
zdokonalení a úplnom uznaní, ktorí chceli sprístupňovať vedecké poznatky 
použiteľné vo viacerých oblastiach. Popularizácia nových poznatkov mala 
skvalitniť poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, skvalitniť spôsob života 
vidieckych a mestských ľudí, vytvoriť bariéru proti sociálnej nespravodlivosti, 
teda pôsobiť v tých najdôležitejších oblastiach, ktoré boli dosiaľ za strany 
monarchie zanedbávané. Koncepčne bola táto osvetová činnosť kontinuitná 
z hľadiska predchádzajúceho kultúrneho vývoja, pretože aktivite štúrovcov 
predchádzali také významné osobnosti slovenskej inteligencie ako Ján Kollár, 
Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik a Ján Hollý.3

1  S. Bakoš, antológia slovenskej osvety ii, Národné osvetové centrum, Bratislava 1995, p. 311.
2  A. Matuška, Pripomienky a podlžnosti, Smena/Mladá Fronta, Bratislava 1971. 
3  M. Šáda, rozvoj slovenského národního hnutí i., [in:] Přehled československých dějin do 
roku 1848. ČSPV – Historický ústav, Praha 1958, p. 739–748.
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Spolkové hnutie malo pestré zloženie. Na prvom mieste je potrebné 
spomenúť etablované spolky (organizácie ako Tatrín, Živena, ale podstatnú 
úlohu ešte pred vznikom Matice slovenskej mali Slovenský literárny spolok 
(1862), Slovenský muzeálny spolok (1864), Gazdovský spolok v Sobotišti 
(1863), Kníhtlačiarsky účastinný spolok v Martine (1857). V mnohých mestách 
existovali čitateľské spolky, spevácke spolky, divadelné spolky. Už od polovice 
19. storočia sa budovali mestské a miestne knižnice, ktoré sa stali lokálnymi 
centrami kultúrneho, literárneho, vedeckého a ľudovýchovného život.4

Všetky spolkové aktivity mali aj právnu podstatu, ich názory a ciele boli 
zaknihované, predstavenstvo a členstvo evidované, poplatky a ich používanie 
kontrolované samotnými spolkovými orgánmi, ale aj zo strany štátu. Každý 
spolok mal svoj štatút, ktorý bol dodržiavaný nielen kvôli zabráneniu podo-
zrení o vzbure voči štátu, ale najmä z pocitu hrdosti na realizovanie záujmov 
členov spolku i širšej verejnosti.5

Najvýznamnejší spolok Tatrín mal svoj cieľ formulovaný a uvedený 
v štatúte ako „zjednocovanie milovníkov národa slovanského i slovenského 
života“. Od svojho vzniku mal svoje výročné Valné zhromaždenia (1844, 
1845, 1846 v Liptovskom Mikuláši, 1847 v Čachticiach). Valné zhromaždenia, 
z ktorých existujú archívne materiály, prekvapujú svojou cieľavedomosťou 
plánovania a dôslednosťou kontroly plnenia úloh. Bolo to veľmi dôležité, 
pretože v tej dobe neexistovala kontrola a sociálna pomoc zo strany štátu, 
napr. pri značne rozšírenom alkoholizme, postihujúcom nielen jednotlivcov, 
ale najmä príslušné rodiny s deťmi. Protialkoholická výchova, zakladanie 
spolkov miernosti sa stali príkladom pre celú strednú Európu, pretože – 
vedené autoritami – mali vysokú úspešnosť.

Z hodnotení Valných zhromaždení sa dozvedáme aj o ženských spo-
lkoch, zameraných na výchovu, zdravotnú starostlivosť, kultúru a najmä 
ľudovú kultúru. Vznikali prvé folklórne súbory, stretávajúce sa na spolko-
vých slávnostiach, kde ženy mali rovnocennú účasť, čo v tej dobe nebolo 
bežným pravidlom.6

Možno sa domnievať, že spolková činnosť v 19. storočí priniesla sloven-
skej spoločnosti viaceré benefity. Možno ich zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1)  posilnenie národnej identity,

4  Ibidem, p. 747.
5  S. Bakoš, antológia slovenskej osvety ii, op. cit., p. 77.
6  J.V. Ormis, Marína Ormisová spomína, Matica slovenská, Martin 1969.
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2)  rastový drift – premena amatérskeho vedenia spolkov na vysoko 
profesionálne inštitúcie, čo je zjavné najmä v prípade spravovania 
a fungovania Matice slovenskej,

3)  rigidita v hodnotení samých seba – členovia spolkov sa prísne stavali 
k pravidlám, aké mal spolok, a k ich dodržiavaniu, čo malo pozitívny 
vplyv najmä na vidieku, kde sa znižovali stavy závislých na alkohole,

4)  zmena postavenia slovenskej ženy, nielen z hľadiska rodinného ale aj 
z hľadiska rodovej rovnosti, čo sa ukázalo ako cesta k profesionálnej 
emancipácii, k vzdelaniu a spoločenskému pôsobeniu,

5)  „prebudenie“ Slovákov z tradičnej letargie založenej na klišé, že sa 
o nich nikto nezaujíma, nestará a nepomáha im. Malo to priaznivé 
účinky najmä u mládeže, ktorej už záležalo na vzdelaní,

6)  spolky otvorili cestu k prezentácii mnohých slovenských umelcov, 
najmä maliarov. Ich diela sa stávali súčasťou umeleckých zbierok, 
boli múzejnými a galérijnými exponátmi nielen v monarchii ale aj 
v Európe a USA.

Z dnešného pohľadu je zrejmé, že spolky a inštitúcie boli príkladom 
občianskej angažovanosti v 19. storočí, keď Slováci ešte len smerovali k uzáko-
neniu jazyka a niektorých práv v rámci monarchie. Táto angažovanosť sa 
odohrávala bez nátlaku a manipulácie – bola výsostne dobrovoľná. Ako uvá-
dza literárny vedec M. Šútovec, práve dobrovoľnosť prispôsobiť sa zvoleným 
štruktúram, aj keď v rámci monarchie, dávala Slovákom silu doviesť svoje 
požiadavky do konca. Autor mal na mysli Memorandum národa sloven-
ského, podpísané v Martine v roku 1861, dokument vedúci priamo k vzniku 
Československa, ktorý by nebol vznikol bez predprípravy národa, uskutočňo-
vanej v spolkovej a osvetovej činnosti.7

Občianska angažovanosť v Československu – 1948–1993
Občianska angažovanosť v bývalom Československu fungovala na základe 
obrovskej členskej základne spoločenských organizácií Národného frontu. 
Národný front, ktorý vznikol po II. svetovej vojne v roku 1948, fungoval 
ako centrálny orgán s republikovou, krajskou, okresnou a miestnou dislo-
káciou, zastrešoval všetky občianske aktivity prebiehajúce v spoločenských 
organizáciách rôzneho typu a zamerania. Predovšetkým však fungoval 
ako predĺžená ruka Komunistickej strany Československa, pretože KSČ 

7  J.V. Ormis, so Štefanom krčmérym, [in:] “Slovenské pohľady”, Slovenský spisovateľ, Bra-
tislava 1975, no. 6.
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a socialistický štát museli ovládať všetky nástroje na presadzovanie svojich 
politických, triednych a ideových cieľov.8

Spoločenské organizácie boli teda akousi ideovo riadenou formou 
aktivity občanov aj ich využívania voľného času. Členstvo a aktivita napr. 
v Červenom kríži, Zväze československo-sovietskeho priateľstva, v ženských, 
mládežníckych a v množstve iných záujmových organizácií tak tvorilo oso-
bitnú formu občianskej angažovanosti, ktorú súčasný americký politológ 
Evans Segal nazýva najdôležitejším spoločenským kapitálom.9

Byť členom niektorej, alebo lepšie viacerých organizácií Národného frontu 
bola spoločenská nevyhnutnosť, ak chcel človek profesionálne postupovať. 
Súčasťou každého dotazníka a kurikúl bola rubrika – členstvo v spoločen-
ských organizáciách. Hoci možností bolo veľa, za prestížne sa považovali 
tie organizácie, kde sa vyvíjala akási odroda spoločensko-politickej činno-
sti, predurčená na lobovanie a glorifikovanie ideálov Komunistickej strany.

V sedemdesiatych rokoch, ale najmä po vzniku Charty 77 sa profil 
občianskej angažovanosti v spoločenských organizáciách zmenil. Prestížnu 
pozíciu získavali organizácie, ktoré sa venovali ekológii, svojsky chápanej 
charite, kultúrno-osvetovej činnosti a iným občianskym aktivitám zame-
raným najmä na monitorovanie občianskych slobôd. V tejto dobe výrazne 
vzrástol vplyv kultúrno-občianskych skupín, ktoré však pôsobili napoly 
ilegálne alebo v disente napriek tomu, že ich hlavnou náplňou bol boj za 
základné ľudské práva a slobody.10

Práve tento odklon smerom k ľudskému rozmeru občianskej angažova-
nosti umožňuje chronologickú diferenciáciu na dva prednovembrové úseky: 
roky 1948–1968 a 1968–1988. Oba sa navzájom líšia, majú však spoločné črty, 
pozitívne aj negatívne. Niektoré si rozoberieme:

1)  Všetky spoločenské organizácie nech už mali akékoľvek zameranie, 
boli školou občianskej uvedomelosti. Reagovali na rôzne spoločenské 
a politické udalosti, na krízové situácie doma aj v zahraničí, snažili 
sa o výchovu občana, snažili sa zapojiť ho do riešenia spoločenských 
problémov. Aj také zdanlivo kuriózne aktivity ako boli patronáty 
Brigád socialistickej práce a  družobné styky medzi mestami, so 
všetkým formalizmom, ktorý k tomu patril, mali pozitívnu funk-

8  Š. Paluda, Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti. úV ksč, 1970, [in:] O kul-
túrnej politike ksč, Pravda, Bratislava 1979.

9  E. Segal, searching for Civil society, “National Civic Review” 1995, vol. 84, no. 1.
10  Š. Paluda, Poučenie z krízového vývoja…, op. cit.
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ciu. V časoch politickej nepružnosti a rôznych občianskych zákazov 
pestovali v ľuďoch zmysle pre pomoc iným, pre toleranciu, mali aj 
poznávaciu hodnotu.11

2)  Najaktívnejšie organizácie a ich členovia prechádzali práve počas 
svojej spoločenskej aktivity školou poznávania spoločenských mecha-
nizmov, získavali prestíž a kompetenciu, ktorá im dovoľovala viesť 
dialóg s verejnosťou, s masmédiami, dokonca aj so štátnymi a mocen-
skými štruktúrami na úrovni rovnocenného partnera, čo si občan ako 
indivíduum mohol málokedy dovoliť.

3)  Činnosť v spoločenských organizáciách mala výsostne demokratickú 
platformu, umožňovala transformáciu individuálnych pozitívnych 
záujmov na záujmy kolektívne, pravda ak sa táto činnosť neznehodno-
covala presadzovaním periférnych mocenských záujmov či politických 
manipulácií.

Spoločenská organizácia bola právnickou osobou, ktorá združovala 
občanov s rovnakými záujmami a poskytovala spoločnosti obecne pro-
spešnú službu za vopred stanovených podmienok (Červený kríž, ochrancovia 
prírody, mládežnícke, detské, športové, ženské záujmové organizácie). 
V časoch, keď sa hlasu indivídua zo strany štátu nevenovala veľká pozor-
nosť, organizácia mohla operovať na spoločenskom fóre s veľkou vážnosťou 
a bola aj vypočutá. Napríklad takto vznikla ochranárska organizácia SZOP 

– Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Organizácia vznikla v r. 1979 
ako súčasť NF SR.12

Masovosť sa stala pozitívnym prvkom, hnacou silou spoločenského 
pohybu, umožňovala občanovi prejaviť sa, usmerňovať a naprávať negatívne 
javy, bola opakom apatie, ľahostajnosti, občianskej skepsy. Dávala obča-
novi pocit sily, dôvery vo vlastné sily. Spoločenské organizácie mohli najmä 
v miestnych pomeroch úspešne pôsobiť pri odstraňovaní ťažkostí (napr. na 
nových sídliskách pomáhali spoločenské organizácie odstraňovať anonymitu, 
ktorá sa stala živnou pôdou pre asociálnosť a kriminalitu).

Dichotómiu vnímania a pôsobenia spoločenských organizácií spôsobo-
vali nedostatky, ktoré sa v práci organizácií stali brzdou, čo sa premietlo aj do 

11  Štatistické ročenky čssr, podľa jednotlivých rokov – reflektovaných v texte (1960, 1969,1975, 
1987), Československý štatistický úrad, Praha.

12  slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, [in:] spoločenské organizácie Nf sr v okrese 
Trenčín, v r. 1969–1979, ONV Trenčín, odbor vnútra, odbor kultúry, Okresná pamiatko-
vá správa, Trenčín. Povolené MK SR. Č. 78-1-05.
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prednovembrovej sociálnej transformácie. Môžeme to považovať za dôsledok 
prirodzeného spoločenského vývoja u nás. Boli to najmä tieto nedostatky:

1)  Vládni a  stranícki činitelia sa na činnosť organizácií dívali 
s pochopením len vredy, ak pracovali v súlade s vládnou politikou, 
t.j. s politikou KSČ, aby ani náhodou neohrozovali politickú moc. 
Okrem politických združení postihovala táto nedôvera zhora najmä 
umelecké a náboženské skupiny, pretože tam sa apelovalo u členov 
na iné vernosti a ideály ako na záväzok voči strane a štátu. Vznikol 
a fungoval princíp redukcie – vládna moc redukovala organizácie na 
vhodné a nevhodné. O tom, že by spoločenská organizácia mohla 
fungovať nezávisle ako prostredník medzi vládnou mocou a obyva-
teľstvom, nemohlo byť ani reči. Každá nová spoločenská organizácia, 
ktorá vznikala, prechádzala tzv. schvaľovacím konaním, previerkami, 
zložitým byrokratickým postupom, kým mohla začať svoju činnosť. 
Povolenie udeľovala iba najvyššia partokracia (napr. pri zakladaní 
organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny trvalo 
schvaľovacie konanie tri roky, hoci organizácia preukázateľne nemala 
ani náboženský ani politický charakter).

2)  Rast majetku právnických osôb – organizácií sa stal zdrojom napätia 
a spoločenskej kritiky. V niektorých preferovaných organizáciách 
dochádzalo k akumulácii kapitálu, k hromadeniu hnuteľností a neh-
nuteľností (administratívne budovy, školiteľské a rekreačné zariadenia, 
športové areály, zariadenie, autá a iné). Organizácia, alebo lepšie pove-
dané jej centrá narábali s týmto majetkom veľmi benevolentne. Stali 
sa tak terčom kritiky organizovaných i neorganizovaných občanov, 
niekedy to došlo až tak ďaleko, že sa o zneužívaní takéhoto majetku 
šírili škandálne historky. Toto nijako neprispievalo k vážnosti spo-
ločenských organizácií, najmä tých centrálnych.

3)  Všetky organizácie, ak v ich činnosti prevláda formalizmus a byrokra-
cia nad skutočnou spoločenskou angažovanosťou, stávajú sa po čase 
skostnateným reliktom určeným len na to, aby poskytovali miesto 
a funkciu svojim hodnostárom. Funkcia v spoločenskej organizácii 
sa často stávala druhom alibizmu pre profesionálnych reprezentantov. 
Funkcia bola pre nich len možnosť získať ľahkú prácu, spoločen-
skú prestíž, pocty, materiálne výhody a odrazový mostík k ďalšej 
profesionálnej a  politickej kariére. Existovala napríklad priama 
nomenklatúrna postupnosť – funkcie v SZM predchádzali funkciám 
v KSČ, často bez ohľadu na osobné či profesionálne kvality.
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4)  Paradoxné bolo, že spolitizovaním spoločenskej angažovanosti 
dochádzalo v organizáciách k zámene cieľov. Individuálne záujmy 
sa dostávali pred záujmy obecné. Chod organizácie sa udržiaval 
v zabehaných činnostiach, plán práce sa stával čoraz formálnejší, 
neprispôsoboval sa potrebám spoločnosti, ale naopak umelo vytváral 

„potreby“. Byrokracia bola najistejšou zárukou, že sa spoločenská 
organizácia nedopustí chybného kroku, ktorý by bol v nesúlade s ofi-
ciálnou politikou.

5)  Spoločenské organizácie za totality nemohli a nesmeli vystupovať 
ako alternatíva národnej ľudovej jednoty, ako činnosť modifikovaná 
zdola z radov členstva. Naopak všetky spoločenské organizácie boli 
riadené zhora, z republikového výboru, ktorý usmerňoval krajský 
výbor. Ten zas usmerňoval okresný a miestny výbor. Dialo sa tak roz-
pracovaním uznesení z ústredia, aplikovaním ich téz na nižšie a nižšie 
stupne. Uznesenia najvyšších štruktúr spoločenských organizácií 
boli zas odvodzované z domácich straníckych zjazdov a konferencií, 
tie zas zo sovietskych. Tak sa stávalo pravidlom, že aj do najnižších 
československých okresných a miestnych spoločenských organizácií 
sa „in situ“ aplikovali tézy, idey a kvázy problémy, ktoré prekonali 
zložitú byrokratickú púť z najvyššieho komunistického centra sveta – 
Najvyššieho sovietu ZSSR a sovietskych straníckych zjazdov. Takto sa 
organizácie rôzneho druhu a zamerania zámerne unifikovali, už bolo 
jedno, či je to organizácia žien, detí, ekológov, osvetárov, športovcov 
a pod., všetci si za svoju prvoradú úlohu v ročnom pláne činnosti 
vytyčovali úlohu číslo jedna – boj za splnenie uznesení toho ktorého 
straníckeho zjazdu.

6)  Militantný slovník, ktorý používala nielen strana ale aj spoločenské 
organizácie už v šesťdesiatych rokoch zaujal západných sociológov. 
Autor J.C. Alexander predpovedal, že socialistický systém ako celok 
prehrá studenú vojnu nielen v zbrojení, ale aj na poli široko chápaného 
kultúrno-civilizačného pokroku práve preto, že ho „netvorí“ ale zaň 

„bojuje“.13

Po roku 1968 v období tzv. normalizácie sa naozaj v každej spoločen-
skej organizácii o niečo bojovalo, už menej sa tvorilo a už vôbec sa neriešili 
problémy v tých rokoch nanajvýš aktuálne, za základné ľudské, občianske 
práva a slobody. Táto najpálčivejšia oblasť sa stala spoločenským tabu. Hoci 

13  I.C. Alexander, Modern, anti, Post and New, “Journal of Sociology” 1985, vol. 76, no. 3.
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Československo bolo signatárom Záverečného aktu helsinskej KBSE v roku 
1975, strana považovala aktivitu týkajúci sa dodržiavania ľudských práv, ak sa 
zverejňovala formou práce nejakej neformálnej skupiny či hnutia za podoz-
rivú, za sabotáž týkajúcu sa znevažovania ideálov a cieľov strany. Aktéri boli 
perzekvovaní, mohli len mlčať, alebo sa stať súčasťou disentu.

Ak teda porovnáme občiansku angažovanosť, čiže činnosť spoločen-
ských organizácií NF v období 1948–1968 a v období 1968–1988 nemôžeme 
si nevšimnúť okrem uvedených spoločných pozitívnych a negatívnych 
čŕt najmä zásadný rozdiel medzi angažovanosťou občana v oboch sledo-
vaných dvadsaťročiach. Týka sa formálnosti a neformálnosti prístupu občana 
k občianskej angažovanosti. Prvé desaťročie po období politických procesov 
v päťdesiatych rokoch sa vyznačuje rozkvetom občianskej angažovanosti. 
Masová základňa členstva nebola v protiklade s kvalitou práce. Nebola to for-
málna činnosť, ktorú vykonávali tisícky členov spoločenských organizácií na 
poli vzdelávania, kultúry, osvety, zdravotníctva, športu, turistiky, budovania. 
Ešte aj dnes veľmi diskutabilne hodnotená činnosť Zväzu československo-

-sovietskeho priateľstva mala svoje pozitívne stránky. V čase dodržiavania 
zákonov železnej opony umožňovala cestami do „krajín priateľov“ aspoň 
ilúziu globetrotterstva nášho občana, umožňovala mu poznávať a rekreačne 
využívať krajiny strednej a východnej Európy za prijateľných finančných 
podmienok, ak mu už iné možnosti neboli dostupné.

V desaťročí 1958–1968 sa pripravoval obrodný proces – socializmus 
s ľudskou tvárou. Spoločenské organizácie, kultúrne hnutia a neformálne 
skupiny stáli v prvých radoch občianskych aktivít. Mali veľkú spoločenskú 
váhu, cieľ aj výsledky. Po otrase z augusta 1968 a po XVI. zjazde KSČ v roku 
1971 sa však vo Faktoch o roku 1968 hovorilo: „Pôsobenie pravicových síl 
oslabovalo, zneužívalo a nakoniec likvidovalo vedúcu úlohu strany v orgá-
noch a organizáciách Národného frontu. Reakčné sily upevnili svoje pozície 
práva v spoločenských organizáciách, kultúrnych skupinách a hnutiach 
a tieto sa stali nástrojom anarchie a chaosu, ktorý mal rozbiť našu sociali-
stickú spoločnosť.“ 14

Po roku 1971 spoločenské organizácie zostali, ale vymenili sa riadiace 
garnitúry na všetkých stupňoch. Ozdravovalo sa, čo znamenalo stranícke 
čistky, postihy a znovuregulovanie organizácií stranou, ktoré trvalo až 
do konca leta 1989. Tak sa spoločenské organizácie stali miestom, kde sa 
pravidelne, trvalo a direktívne implantovali nielen úlohy, ale najmä idey 

14  fakty o roku 1968, Pravda, Bratislava 1978.
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a názory Komunistickej strany. Spoločenské organizácie sa stali formálnymi 
spoločenskými štruktúrami, že už v zárodku ničili akékoľvek kreatívne 
modelovanie občianskej angažovanosti ako priamej reakcie občana – 
voliča na spoločenské problémy. Stali sme sa spojencom ZSSR „na večné 
časy“ a toto spojenectvo sa rôznymi formami potvrdzovalo, glorifikovalo 
a predvádzalo svetu v takmer každej činnosti spoločenských organizácií.15 
Počet spoločenských organizácií a ich členstva vzrástol. Mohutná členská 
základňa a rôznorodosť záujmov mali navonok prezentovať vysoko demo-
kratické úsilie štátu umožniť ľuďom nielen budovať si svoju socialistickú 
budúcnosť, nezávislú na krízach a otrasoch kapitalistického sveta, ale aj 
formovanie človeka ako všestranne rozvinutej osobnosti prostredníctvom 
bohatej občianskej angažovanosti. Pár rokov tento obraz spoločnosti aspoň 
navonok fungoval. Tak dobre, že podľa štatistiky WHO, ktorá monitorovala 
psychické zdravie rôznych svetových spoločenstiev vo vzťahu občianska 
angažovanosť ako prostriedok proti civilnej frustrácii človeka, sme sa ocitli 
v rebríčku občianskej angažovanosti na 4. mieste na svete – za USA, ZSSR 
a Japonskom. Sledoval sa počet členov občianskych organizácií vo vzťahu 
k počtu obyvateľov produktívneho veku.16

Skutočnosť však bola iná. Československý občan sa znova učil občian-
skej angažovanosti. Bol to tvorivý proces, alfabetizácia občianskych slobôd 
v oboch národoch. Masovosť spoločenskej angažovanosti, ktorá v prvom 
sledovanom dvadsaťročí pôsobila ako pozitívny prvok, ako konštrukcia 
napomáhajúca sociálnej transformácii začala pôsobiť opačným smerom. 
Potláčanie individuality, formalizmus, byrokratické preludovanie namiesto 
vyjadrovanie skutočného občianskeho postoja k spoločenským problémom 
sa stalo záťažou. Z historického vývoja bol vylúčený človek ako individuálny 
zdroj poznania, morálnych hodnôt a vedomého konania. Preto masovosť 
začala pôsobiť ako deštrukčný prvok ako spodný prúd, ktorý spôsobil eróziu 
vtedajšieho spoločenského mechanizmu.

Prišiel rok 1989 a s ním nutnosť nového chápania občianskej angažova-
nosti. Občan ako základný stavebný prvok transformujúcej sa spoločnosti 
sa ocitol na rázcestí. K hodnoteniu súčasnej občianskej angažovanosti už 
musíme pristupovať inak, pretože sociálna transformácia v našej spoločno-
sti urobila svoje, najmä po roku 1993, keď sa Slovensko stalo samostatným 
štátom.

15  slovensko 1974, Slovenský úrad pre tlač a informácie, Pressfoto, Bratislava 1974.
16  WHO Reports, 1984.
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Občianska angažovanosť na rázcestí
Úvahy, ktoré sa týkali občianskej spoločnosti ako určitej formy identity na 
území Slovenska (aj počas éry Rakúsko-Uhorska, aj počas trvania Českoslo-
venska po II. svetovej vojne) nemali charakter politickej analýzy. Nebolo to 
naším zámerom, skôr išlo o to, či tzv. občianska spoločnosť v 19. a druhej 
polovici 20. storočia bola budovaná ako prirodzená zložka národnej túžby 
o emancipáciu, zviditeľnenie a presadenie záujmov občanov štátu. Pretože 
tak je vo vedeckej literatúre definované občianstvo, občianska spoločnosť 

– ako komunita zastrešená legálnym legalizovaným a autoritatívnym spô-
sobom prostredníctvom vlády, t.j. štátnej moci. Občianska spoločnosť je 
svojou prirodzenosťou spoločnosťou „rovných“ jedincov, takých, čo majú 
rovnaké práva. Tento trend bol mierne modifikovaný už v klasickej spo-
ločnosti, ale aj v renesancii, osvietenstve, v dobe národného obrodenia. 
Občiansku spoločnosť teda tvorí spoločenstvo, ktoré má rovnaké alebo 
podobné znaky, zvyčajne tým myslíme národ. Táto interpretácia sveta ako 
sveta národov je úspešná už viac storočí a prežila do súčasnosti ako legitímne 
budovanie štátu, teda i občianstva a občianskej spoločnosti.17

S istou dávkou dôvery v pozitívne pôsobenie národných síl v bývalých 
ríšach by sa dalo povedať, že podstatou fungovania občianskej spoločnosti, 
ktorá sa realizuje prostredníctvom rôznych združení, spolkov s nepolitic-
kým kontextom (ale len zdanlivo), je alebo lepšie povedané bola ideológia 
nacionalizmu. Nacionalizmus mal ochraňovať pred odnárodňovaním, mal 
pestovať hrdosť na vlasť, zvyšovať význam Slovenska ako špecifickej kultúrnej 
oblasti v Európe, vytvárať neagresívne elity (v 18. a 19. storočí to boli najmä 
kňazi, učitelia a vedci). Národ tak bol nacionalizmom predikovaný ako entita, 
komunita, ktorá zdieľa štandardizovanú národnú kultúru a hlavne je nabitý 
stabilizačným potenciálom rozvoja do budúcnosti.18

Občianska angažovanosť budovaná ako súčasť nacionalizmu prostredníc-
tvom rôznych aktívnych združení, spolkov sa ukázala ako pozitívna a trvalá. 
Možno ju charakterizovať ako jeden z účinných nástrojov najmä 19. storočia, 
ktorý prispel k vytvoreniu samostatného Československa.

Po skončení II. svetovej vojny sa však nacionalizmus stal nežiaducou 
politickou ideológiou. Malo to dve príčiny – prvou boli dôsledky medzinárod-

17  F. Škvrnda, slovenská republika a ďalší členovia eu (stredoeurópsky občiansky kontext), 
[in:] Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2003–2004, MO SR. Bratislava.

18  S. Holubec, sociológie světových systémů: hegemonie, centra, periferie, Sociologické na-
kladateľství (SLON), Praha 2009.



Adriana Vasiľková

96

ného usporiadania sveta, v našich podmienkach Strednej a Východnej Európy, 
keď sme sa stali súčasťou geopolitického vplyvu Sovietskeho zväzu v zmysle 
totálnej závislosti od politickej ideológie komunistickej strany ZSSR a neskôr 
i komunistických strán v ostatných štátoch tzv. sovietskeho bloku. Druhou 
príčinou vylúčenia nacionalizmu z občianskeho života bola transformácia 
na internacionalizmus, zastrešený ekonomicky, prostredníctvom RVHP a aj 
vojensky prostredníctvom Varšavskej zmluvy.19

Týmto spôsobom sa potom formovala aj občianska angažovanosť, ako 
sme uviedli vyššie, čo znamenalo, že všetky občianske organizácie boli zdru-
žená pod NF ČSR a legalizované zákonmi z rokov 1948, 1968, aj potvrdením 
čl. 6 Ústavy ČSSR v tom istom roku.20

Nacionalizmus ako ideologická platforma spoločenských organizácií 
a prejavov občianskej angažovanosti vymizol z oficiálnych dokumentov. 
Zostal len ako historický relikt, predmet pre kritiku, s prejavmi, ktoré mali 
jedine rustikálny a folklórny charakter, tu nacionalizmus pretrval ako tra-
dičná národná kultúra.

Hodnotiť obdobie po II. sv. vojne až do 90-tych rokov 20. storočia sa 
ukazuje ako nesmierne zložitá úloha. Bude potrebné spojiť úsilie historikov, 
politológov, sociológov, kultúrnych antropológov i predstaviteľov ďalších 
vedných odborov, aby bolo možné poukázať na negatívne ale i pozitívne 
stránky fungovania aktivít občianskej spoločnosti. Avšak aj pod hlavičkou 
NF ČR a SR, pod vedením KSČ a KSS, vykazovali mnohé zo spoločenských 
organizácií aktivity, ktoré sa stali neskôr základom disidentských, opozičných 
a morálne nezávislých občianskych komunít.21

Občianska spoločnosť stojí totiž vždy na konkrétnych ľuďoch a ich potre-
bách, ktoré môžu byť dlhodobo potláčané, ale v kontexte spoločenských 
a geopolitických zmien v širšom, nielen vo vnútroštátnom priestore nakoniec 
nájdu nové cesty vyjadrenia.22

Za typický príklad masovej občianskej angažovanosti možno označiť 
Poľsko. Bolo to v súvislosti s kresťanskou víziou nového pápeža (Karol 
Wojtyla) ako Ján Pavol II., ktorého vystúpenia a zvolenie vyvolali bezpre-
cedentné nadšenie občanov v domácej krajine. Jeho rozchod s tradičnou 
rímskou kozmopolitnosťou, jeho ofenzíva medzinárodných vystúpení 
19  T. Judt, Povojnová európa, história po roku 1945, Penguin Press, London 2005, p. 147–149.
20  ústava čssr, ÚV KSČ, Praha. Vydané v Zb. zákonov 1961.
21  I. Sklenka, Je na slovensku možná občianska spoločnosť?, [in:] Vyplašené duše. človek 

v postkomunistickej spoločnosti. Konrad Adenauer Stiftung, Bratislava 1999, p. 52.
22  K. Müller, češi a občanská společnosť, Triton, Praha 2002.
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bola založená na odmietaní akýchkoľvek kompromisov s proletárskym 
internacionalizmom a tiež odmietaním toho, aby angažovanosť občanov 
za lepšiu a morálnejšiu spoločnosť v štáte riadila jedna politická strana. 
Nepriamo jeho angažovanosť iniciovala aj intelektuálnu opozíciu a robot-
nícku angažovanosť (Solidarita). Ukázalo sa, že tieto občianske hnutia sú 
také silné, že sa štát neodvážil použiť silové riešenia a už vôbec nie interna-
cionálnu pomoc. Otvorená konfrontácia by bola katastrofická, bolo nutné 
dovoliť medzinárodnému spoločenstvu, aby zaujalo stanovisko k udalo-
stiam. A nezvíťazila „druhá studená vojna“ ani silové konfrontácie, ale 
práve občianska kultúra a angažovanosť, aj keď to trvalo takmer pol druha 
desaťročia (1971–1988).23

Aktivity občianskej angažovanosti prebiehali naprieč celou strednou 
i východnou Európu a nemali vždy len negociačný charakter, najmä na 
západnom Balkáne nie. Ale došlo k historickej zmene. Na začiatku 90tych 
rokov a najmä na začiatku 21. storočia sa okrem politickej participácie obča-
nov dostávala čoraz viac do popredia idea (zatiaľ bez konkrétnej ideológie, 
založená len na možnostiach demokracie), že spoločenské organizácie 
a inštitúcie sú dôležitou, možno základnou jednotkou občianskej spoloč-
nosti.

Využívajú možnosti ústavného práva združovať sa podľa potrieb a záuj-
mov. Analyzujú možné bariéry, vedúce k nezáujmu občanov na rozhodovaní 
a mapujú snahy neformálne ale tvorivo sa podieľať na správe spoločnosti.24

Základné delenie je na politické a nepolitické (kde existuje široké spek-
trum záujmov, cieľov a prostriedkov) organizácie. Politické slúžia v rámci 
participácie občanov v lokálnom, regionálnom a supraregionálnom priestore. 
Spoločným menovateľom organizácií občianskej angažovanosti je ich právny 
základ. Vznikajú rigidnou registráciou na príslušnom ministerstve a majú 
tieto charakteristické znaky:

 ‒ pevnú štruktúru
 ‒ stanovenie záujmov, cieľov, nástrojov
 ‒ integritu
 ‒ nutnosť autority
 ‒  realizáciu možností bytostných síl človeka tak, aby prispieval 

k zlepšeniu života skupiny, komunity, spoločnosti ako celku.

23  T. Judt, Povojnová európa…, op. cit., p. 570–571.
24  J. Bardovič, Vybrané formy občianskej participácie na slovensku, [in:] interpolis´13, 

FPVMV UMB, Banská Bystrica 2013.
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Patria sem, aj keď iným legislatívnym zriadením rôzne nápravné, náprav-
no-výchovné a  ochranné zariadenia, kde môžu byť združovaní okrem 
profesionálnych pracovníkov aj dobrovoľní aktivisti.

Charakteristickým znakom týchto angažovaných skupín je ich názorová 
pluralita.25

Na otázku, či je teda na Slovensku možná občianska spoločnosť, je zatiaľ 
adekvátna odpoveď áno, je možná, ale zatiaľ je v mnohých oblastiach len 
pokusom o zlepšenie stavu spoločnosti. Nie preto, že by chýbal jednotný 
ideologický základ ako v predchádzajúcich hodnotených obdobiach (nacio-
nalizmus, internacionalizmus a komunizmus), ale preto, lebo občanom nie 
je vždy jasné, aké hodnoty, nástroje a prostriedky môžu využívať a aký druh 
manažmentu majú uplatňovať.

Namiesto záveru
Text článku mal byť analýzou činnosti občanov počas takmer dvoch sto-
ročí, ktorá sa vyvíjala ako prirodzené postulovanie národnej komunity do 
aktuálne záujmových sfér. Už pri príprave konceptu autorka narazila ma 
tri problémy:

1)  Problém terminologický (čo je občianska spoločnosť), kedy možno 
činnosť občana považovať za angažovanú v prospech celku, a kedy len 
za sublimovanie politických ambícií. Predpokladáme, že je to otvo-
rený problém, ku ktorému majú čo povedať mnohé spoločenské vedy.

2)  Ak pri tvorbe spoločensky angažovaných skupín, pôsobí len demo-
kratická orientácia a nie je rovnako vnímaná všetkými komunitami, 
napr. v rámci EÚ, nehrozí v takom prípade nebezpečenstvo nára-
stu nepredpokladaných hybridných foriem angažovanosti? Máme 
na mysli napríklad prerastenie identitotvorného nacionalizmu do 
agresívnych, radikálnych až extrémistických foriem. Znovu je to pro-
blém riešiteľný len v kontexte transhraničných disciplín.

3)  Ako sa bude štát (medzinárodné spoločenstvo) brániť nárastu občian-
skej angažovanosti, ktorá sa formuje voči súčasným problémom 
s migráciou? Zatiaľ neexistujú teoretické modely pozitívnej občian-
skej angažovanosti, ktoré by odolávali skupinovej paranoji a mali 
prostriedky na eliminovanie xenofóbie alebo bude táto agenda zverená 
len štátnej či integračnej legislatíve. Ak existujú, majú malý dosah 
a nie sú časovo dostatočne overené.

25  M. Horáček, Jak pukaly ledy, Ex libris, Praha 1990.
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Zatiaľ má občianska angažovanosť zhruba dve podoby. Prvá funguje ako 
posilňovanie emancipácie občana v každodennom živote. Druhá je skôr 
stigmatizáciou neriešených problémov štátu, ktorý prešiel demokratickou 
tranzíciou, je vnímaný ako plnoprávny člen EÚ, ale zároveň si nesie do 
budúcnosti reziduá z minulosti, ktoré zatiaľ nie sú riešiteľné. Ako koniec 
koncov takmer každý ďalší člen EÚ. Našu analýzu teda uzavrieme nasledo-
vne: Občianska angažovanosť a občianska spoločnosť v pozitívnom slova 
zmysle je vízia, ku ktorej smerujeme a ktorej naplnenie závisí od aktivity 
konkrétnych ľudí.
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Abstract
The article is devoted to consideration about the meaning of notion “security” 
and notion “threat”. Overviewed presentation of opinions and definitions of 
foremost authors in those fields and disclosing the typology of threats and 
types of security aims toward showing the most important features both 
of the phenomena. It leads to the conclusion that security and threats are 
opposed notions but on the other hand at the same time they are strongly 
connected as well. The article also pays attention to multidimensionality of 
phenomenon of security which influences difficulties with its unambiguous 
defining and even makes it impossible.

Key words
threat, security, interdependence of threats and security

Abstrakt
Artykuł jest poświęcony rozważaniom na temat znaczenia pojęcia bez-
pieczeństwa i pojęcia zagrożenia. Przeglądowe przedstawienie poglądów 
i  definicji głównych badaczy w  tych dziedzinach oraz ukazanie typo-
logii zagrożeń i  rodzajów bezpieczeństwa ma na celu przedstawienie 
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najważniejszych cech obu zjawisk, co prowadzi do wniosku mówiącego, 
że bezpieczeństwo i zagrożenia to pojęcia przeciwstawne, ale jednocześnie 
również silnie ze sobą powiązane i współzależne. Artykuł zwraca także 
uwagę na wielowymiarowość zjawiska bezpieczeństwa, która wpływa na 
trudności z jego jednoznacznym zdefiniowaniem, a wręcz je uniemożliwia.

Słowa kluczowe
zagrożenie, bezpieczeństwo, współzależność zagrożeń i bezpieczeństwa

Wstęp
Dwa powszechnie znane terminy, oznaczające dwa całkowicie przeciw-
stawne pojęcia, jakimi są „zagrożenie” i „bezpieczeństwo” – to dwa stany, 
z których jeden jest niekorzystny, zaś drugi na odwrót – pozytywnie oddzia-
łuje na egzystencję człowieka.

Jak wolą niektórzy badacze, patrzący na manifestowanie się tych pojęć 
raczej z ich dynamicznej strony, czyli z perspektywy procesualnej – są to dwa 
zjawiska, które charakteryzuje według autora to, że są one dla siebie nie tylko 
przeciwstawnymi, ale i jednocześnie całkowicie współzależnymi fenomenami.

To właśnie one – bezpieczeństwo oraz zagrożenie – wpływają na to, jaki 
jest obiektywny poziom stanu bezpieczeństwa oraz towarzyszący mu poziom 
poczucia bezpieczeństwa odczuwanego przez daną jednostkę ludzką czy 
też przez ludzką zbiorowość społeczną w określonym miejscu i w pewnym 
przedziale czasu. Ten właśnie wpływ decyduje o jakości ludzkiej egzystencji 
i o możliwościach dalszego niezagrożonego indywidualnego oraz społecz-
nego rozwoju.

Zauważmy jednak, iż mimo wszystko nie jest to wpływ całkowicie 
oczywisty i z góry możliwy do zdefiniowania, wyjaśnienia czy wreszcie do 
prowadzenia trafnych przewidywań. Przypomnijmy, iż stosowanie socjolo-
gicznej idei refleksyjności  1, jej związki ze źródłami pisanymi i z bezpośrednim 
ludzkim doświadczeniem pozwalają badaczowi na wyciąganie daleko idą-
cych wniosków i kreowanie pojęć o szerokim znaczeniu.

Podejmując refleksję naukowo-badawczą dotyczącą poprawnego rozu-
mienia oraz znaczenia w egzystencji człowieka zagrożenia i bezpieczeństwa, 
należałoby zatem najpierw zastanowić się, potem zaś dokładnie i jasno ustalić, 
1  U. Beck, A. Giddens, S. Lash, reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in 
the modern social order, Stanford 1994; refleksyjność jako kategoria analizy socjologicz-
nej koncepcje badania porównania, R. Wiśniewski (red.), Warszawa 2009; P. Bourdieu, 
L.J.D. Wacquand, an invitation to reflexive sociology, Chicago 1992.
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czym właściwie jest zagrożenie i w jakich kategoriach można je rozpatrywać 
praktycznie i naukowo oraz czym jest i na czym właściwie polega stan czy 
zjawisko określane jako bezpieczeństwo.

Już na początku rozważań wydaje się, iż bezpieczeństwo jest dla nas 
niemal bezspornym faktem i że stany oraz pojęcia, które mu odpowiadają, 
towarzyszą człowiekowi od samego początku dziejów rozwoju i egzystencji 
gatunku ludzkiego. Nie są one jednak stałe i niezmienne. Na ogół bezpie-
czeństwo rozumiane jest jako stan bez zagrożeń, brak lęku przed utratą 
zdrowia, życia lub stanu posiadania i przekonanie o tym, że w wypadku 
wystąpienia niebezpieczeństwa istnieją możliwości odparcia zagrożeń albo 
otrzymania efektywnej, profesjonalnej pomocy. Musimy zauważyć, iż wśród 
niebezpieczeństw są zagrożenia już znane oraz nowe typy zagrożeń bezpie-
czeństwa człowieka, organizacji, instytucji i urządzeń, które człowiek kreuje, 
aby poprawić jakość własnej egzystencji.

Czujne i wnikliwe obserwowanie i badanie dotychczasowych oraz nowo 
powstałych, tym samym trudniejszych do rozpoznania, kontekstów i natury 
zagrożeń pozwala właściwie się przygotowywać na to, by w przyszłości zwięk-
szać szanse na ich zneutralizowanie albo – w przypadku ich uaktywnienia się 

– na uzyskanie stosownej odporności (resilience) 2 i na minimalizację skutków 
ryzyk i zagrożeń dnia dzisiejszego. Przypomnijmy, iż z leksykalnego punktu 
widzenia resilience oznacza ‘odporność’, ‘sprężystość’, ‘elastyczność’, ‘bycie 
sprawnym’. Istnieje też inne rozumienie kategorii resilience, interpretujące 
ją jako aktywne reagowanie na zagrożenia  3.

Karina P. Marczuk napisała, że termin resilience wiąże się z  takimi 
dyscyplinami nauki jak psychologia, nauki medyczne czy ekologia 4. Jest 
też włączony w język nauk o bezpieczeństwie i rozumiany tutaj następu-
jąco: „resilience koncentruje się na wyjaśnianiu fenomenu, jakim jest dobre 
funkcjonowanie niektórych jednostek [ludzkich] mimo niekorzystnych 
warunków życia, przeciwności losu (…)” 5.

Philip Buckle definiuje resilience jako zdolność, którą dysponują ludzkie 
jednostki lub zbiorowości w celu odparcia zagrożeń lub odbudowy skutków 

2  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Słupsk 2016, 
s. 332–334.

3  R. Polko, GrOM w działaniach przeciwterrorystycznych, Warszawa 2008, s. 90 i 98.
4  K.P. Marczuk, bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu europy Północnej, Warszawa 

2014, s. 37.
5  A. Borucka, K. Ostaszewski, koncepcja resilience. kluczowe pojęcia i wybrane zagadnie-
nia, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2008, t. 12, nr 2.
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oddziaływania zagrożeń i która powinna być pewną przeciwwagą dla wraż-
liwości człowieka 6.

Pojęcie bezpieczeństwa
Aby w pełni zanalizować relacje, jakie zachodzą pomiędzy pojęciem bez-
pieczeństwa a pojęciem zagrożenia, należy zbadać ich etymologię. Janusz 
Gierszewski, odnosząc się do terminu „bezpieczeństwo” z punktu widzenia 
semantyki  7, pisze, iż „to polisemantyczne pojęcie jest różnie definiowane, 
postrzegane i używane w różnych kontekstach (…). Oznacza przede wszyst-
kim stan obiektywny polegający na braku zagrożeń” 8.

Pomocnym dla uzyskiwania wolności od zagrożeń konstruktem spo-
łecznym jest kultura bezpieczeństwa. Definicja ogólna autorstwa Juliusza 
Piwowarskiego mówi, iż kultura bezpieczeństwa to ogół utrwalonego mate-
rialnego, społeczno-organizacyjnego i pozamaterialnego dorobku człowieka, 
tworzącego szeroko rozumiany całokształt militarnych i pozamilitarnych 
elementów autonomicznej obronności człowieka oraz tworzonych przez 
niego organizacji i urządzeń. Pozwala ona człowiekowi na utrzymywanie 
(kultywowanie) bezpieczeństwa, odzyskiwanie go (gdy bezpieczeństwo się 
obniży) i podwyższanie poziomu bezpieczeństwa danego indywidualnego 
lub zbiorowego podmiotu bezpieczeństwa, gdy zajdzie taka potrzeba  9.

Jak zauważa J. Piwowarski, bezpieczeństwo w ujęciu dynamicznym 
stanowi szczególny proces społeczny, który polega na prowadzeniu przez 
podmiot bezpieczeństwa ciągłych działań zmierzających do doskonalenia 
mechanizmów kultury bezpieczeństwa, zapewniających owemu podmiotowi 
obiektywnie istniejący i optymalny poziom w zakresie braku lub redukcji 
zagrożeń dla jego bezpieczeństwa 10.

6  P. Buckle, re-defining community and vulnerability in the context of emergency mana-
gement, “The Australian Journal of Emergency Management” 1999, vol. 13, no. 4, s. 24.

7  Semantyka (gr. sēmantikós – oznaczający) – jest synonimem semiotyki (logicznej), czyli 
ogólnej teorii znaków; jest to dział językoznawstwa, w ramach którego badacze odnoszą 
się do istnienia w języku pewnych znaczeń oraz istnienia określonych relacji formy zna-
ku do treści oznaczanej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Por. J. Stawnicka, 
kiedy słowo jest bronią, Dąbrowa Górnicza 2012.

8  J. Gierszewski, bezpieczeństwo społeczne. studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 
Warszawa 2013, s. 7.

9  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna…, op. cit., s. 293–294.
10  Idem, Nauki o bezpieczeństwie. zagadnienia elementarne, Kraków 2016, s. 65.



105

zaGrOŻeNie i bezPieCzeńsTwO Oraz iCH wsPóŁzaleŻNOŚć

W słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego termin 
„bezpieczeństwo” jest wyjaśniony jako „stan, który daje poczucie pewności 
i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podsta-
wowych potrzeb człowieka” 11.

Ryszard Zięba wskazuje na podmiotowo kategoryzowaną potrzebę bez-
pieczeństwa, co oznacza „że może dotyczyć różnego rodzaju podmiotów, od 
jednostek poczynając, po wielkie grupy społeczne, włączając w to struktury 
organizacyjne (instytucje) reprezentujące pojedynczych ludzi i różne grupy 
społeczne (państwa, społeczeństwa, narody, system międzynarodowy)” 12.

Rozpatrując natomiast bezpieczeństwo poprzez zastosowanie kryte-
rium odnoszącego się, mówiąc najogólniej, do przestrzeni, można wyróżnić 
bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne i globalne. Określenie 

„regionalne” lub „lokalne” będzie miało inne znaczenie w ujęciu międzyna-
rodowym niż w ujęciu narodowym.

Podstawą założeń dotyczących perspektyw regionalnych polskiego bez-
pieczeństwa narodowego jest art. 164 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 roku oraz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym i samorządzie województwa. Konstytucja RP określa gminę 
jako podstawową jednostkę, zaś „inne jednostki samorządu regionalnego 
lub lokalnego i regionalnego określa ustawa”.

Na terenie powiatu ogół jego mieszkańców tworzy wspólnotę lokalną, 
zaś na terenie każdego z województw egzystuje (krajowa) wspólnota regio-
nalna, a zatem w przypadku powiatu można mówić o kwestiach dotyczących 
bezpieczeństwa lokalnego, natomiast w przypadku województwa – o bezpie-
czeństwie regionalnym w rozumieniu krajowym, gdyż pamiętajmy, że mamy 
także do czynienia z tzw. regionami bezpieczeństwa o ponadnarodowym 
charakterze, które możemy badać tylko w kontekście odnoszącym się do 
spraw dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego.

Poczucie bezpieczeństwa zmienia się u człowieka adekwatnie do zmian, 
które zachodzą nie tylko w jego otoczeniu. Środowisko bezpieczeństwa i pole 
do konstruowania środowiska bezpieczeństwa – o czym często się zapomina, 
zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przypadkami indywidualnych pod-
miotów – tworzy nie tylko „otoczenie” podmiotu bezpieczeństwa. Należy 

11  słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 6, Warszawa 2008, s. 14.
12  R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty naukowe AON” 2012, nr 1(86), 

s. 7–22.
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pamiętać o zagrożeniach, szansach, ryzykach i wyzwaniach, których źródła 
znajdują się w szeroko rozumianym wnętrzu podmiotu bezpieczeństwa.

Pierwotnie bezpieczeństwo i zagrożenia wiązano przede wszystkim ze 
sferą wojenno-militarną 13. Współcześnie można zauważyć, iż mówi się już 
o wielu innych sferach, np. o bezpieczeństwie wewnętrznym, zewnętrznym, 
pracy, psychicznym, fizycznym, socjalnym itd.

Bezpieczeństwo jednakże, patrząc z szerszej perspektywy niż kategorie 
wojna–pokój, oznacza brak ryzyka utraty jakiejś wartości bardzo istotnej 
dla danego podmiotu bezpieczeństwa. Warto w tym miejscu przytoczyć za 
Lechem Krzyżanowskim twierdzenie, które dotyczy istoty i funkcji pojęcia 
wartości w egzystencji człowieka: „Nie sposób podejmować się choćby zary-
sowania tylko założeń aksjologicznych nauk o kierowaniu organizacjami 
bez nadania znaczenia centralnemu pojęciu w tych rozważaniach, jakim 
jest wartość” 14. Pojęcie wartości, tak jak cała problematyka nauk o bezpie-
czeństwie, ma konotacje interdyscyplinarne.

„Wartość jest sprecyzowaną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, 
co godne pożądania, charakterystyczną dla jednostki lub grupy i wywierającą 
wpływ na wybór spośród dostępnych sposobów, środków i celów działania” 15. 
Mogą to być praca, zdrowie, życie, rodzina, zaufanie, a także samochód, 
dom, zaś odnosząc się do państwa – suwerenność, hymn państwowy i godło 
czy ojczyste terytorium, a wreszcie sprawny, niezaburzony i autorytatywny 
system sprawowania władzy   16. Krótką definicję pojęcia bezpieczeństwa 
przedstawia słownik języka polskiego, który określa je jako stan niezagro-

13  Bezpieczeństwo militarne jest dziś jednym z kilku działów bezpieczeństwa narodowego. 
Jeszcze na początku lat 90. XX wieku w debacie nad bezpieczeństwem państwa i w po-
lityce oraz strategii stosowano jedynie termin „bezpieczeństwo państwa”, bez wyodręb-
niania bezpieczeństwa militarnego. Bezpieczeństwo państwa określano jako jego zdol-
ność do obrony całości terytorialnej głównie za pomocą narzędzi militarnych, a system 
bezpieczeństwa państwa miał być przeciwwagą dla zagrożeń militarnych. Por. Mała 
encyklopedia wojskowa, Warszawa 1985.

14  L. Krzyżanowski, O podstawach zarządzania: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, 
metodologia, dylematy, trendy, Warszawa 1999, s. 199.

15  C. Kluckholm, Values and Value – Orientations in the Theory of action. an exploration 
in Definition and Classification, [w:] Toward a  General Theory of action, T. Parsons, 
E.A. Shils (red.), New York 1962, s. 395, cyt. za: L. Krzyżanowski, O podstawach…, op. cit.

16  System sprawowania władzy to de facto system polityczny – stanowi ogół organów pań-
stwa, partii politycznych, organizacji i grup społecznych, tak formalnych, jak i niefor-
malnych, które partycypują w działaniach politycznych na obszarze danego państwa, 
i ogół generalnych zasad oraz norm, które regulują wzajemne relacje między nimi.
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żenia, spokoju i pewności  17. To określenie nie jest jednakże w opinii autora 
najbardziej trafne z powodu użycia słowa „pewność”.

Na podstawie kwerendy w obrębie literatury przedmiotu można poczy-
nić następujące ustalenia:

1)  Bezpieczeństwo jest pojęciem niejednoznacznym. Jak bowiem 
zauważono, dla każdego podmiotu mogą istnieć odmienne czyn-
niki kształtujące poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy będą bardziej 
troszczyć się o zdrowie, a inni o kwestie związane z pracą. Badając 
problematykę bezpieczeństwa państwa, należy brać pod uwagę, iż 
decydująca będzie tutaj siła militarna oraz zaznaczająca się w miarę 
silna pozycja na międzynarodowej scenie gospodarczej i politycznej.

2)  Bezpieczeństwo wyrażane jest w sposób subiektywny lub istnieje 
obiektywnie. Nie zawsze te dwie wersje ujmowania bezpieczeństwa 
są dla danego podmiotu, w danym czasie i miejscu identyczne. Pierw-
sza wersja koreluje z tzw. poczuciem bezpieczeństwa. Jest to odczucie 
indywidualne, związane bezpośrednio z taką a nie inną percepcją 
każdej osoby ludzkiej  18. Wersja obiektywna związana jest z oceną 
poziomu bezpieczeństwa poczynioną za pomocą obiektywnych metod 
naukowych. Jak podaje Juliusz Piwowarski, „nauka jest to dziedzina 
kultury, która pozwala człowiekowi na prowadzenie czynności wyja-
śniania, formułowania i stosowania reguł rządzących światem, oparta 
jest na metodzie przyjętej w tzw. paradygmatach naukowych; tezy 
nauki często są poparte eksperymentami badawczymi, w celu potwier-
dzania lub odrzucania przyjętych hipotez i w efekcie rozszerzania 
tych obszarów rzeczywistości, o których dysponujemy sprawdzoną, 
pewną wiedzą (naukową)”  19. Na bezpieczeństwo danego podmiotu 
wpływa system polityczny i jakość elity rządzącej, panujące relacje 
międzynarodowe, położenie geograficzne, gospodarka oraz jakość 
wojska, policji. Natomiast bezpieczeństwo człowieka i jego wymiar 

17  słownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak (red.), Warszawa, 1982, s. 561.
18  Osoba (łac. persona) – dawniej zarówno po grecku, jak i po łacinie termin ten ozna-

czał maskę, którą zakładali aktorzy w  teatrze starożytnym; z  czasem zaczęto go uży-
wać w odniesieniu do roli, jaką jednostka ludzka podejmuje w „dramacie życia”, będąc 
podmiotem o rozumnej naturze. We współczesnej filozofii jest to kategoria kluczowa 
dla chrześcijańskiego i  pozachrześcijańskiego personalizmu, mającego swoje źródła 
w chrześcijańskiej perspektywie rozumienia człowieka jako bytu odrębnego od świata 
przedmiotów, od świata przyrody, w tym także od zwierząt.

19  J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie…, op. cit., s. 67–68.
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obiektywny to np. sytuacja materialna, a wymiar subiektywny – cechy 
psychofizyczne.

3)  Bezpieczeństwo może być rozpatrywane jako stan lub jako proces. 
Pojęcie stanu rozpatrywać należy z perspektywy aktualnych zda-
rzeń, sytuacji zachodzącej w danej chwili. Z kolei proces rozciąga 
się w określonym czasie i może być wciąż doskonalony lub podlegać 
wewnętrznym lub zewnętrznym negatywnym czynnikom, czyli nie-
prawidłowościom. „Bezpieczeństwo to proces ciągłego tworzenia 
wokół siebie i w samym sobie warunków do osiągania wyższych jego 
poziomów. Proces, który trwa przez całe życie człowieka, jak zmiany 
w nim i wokół niego zachodzące” 20.

4)  Bezpieczeństwo jest związane z przetrwaniem danego podmiotu 
bezpieczeństwa i posiadaniem przezeń możliwości ciągłego roz-
woju. „Przyjęto jednak, że każdy człowiek czuje się bezpiecznie, jeżeli 
nie ma wojny, konfliktów. A zatem wtedy, kiedy panuje pokój, zgoda 
i ład” 21. Powyższe stwierdzenie jest powiązane z przetrwaniem pod-
miotu. Natomiast możliwość rozwoju jest związana z zapewnieniem 
przez państwo obywatelowi możliwości nauki, wypoczynku, normal-
nego funkcjonowania przy braku zagrożenia.

Według Ryszarda Zięby bezpieczeństwo „można określić jako pewność 
istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju 
podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępo-
wania lub eliminowania), ale powstaje także wskutek kreatywnej działalności 
danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecz-
nego” 22.

Potrzeby oraz związane z nimi interesy człowieka, których zaspokaja-
nie i prowadzenie jest niezbędne do prawidłowego, a w tym bezpiecznego 
funkcjonowania i egzystencji podmiotów bezpieczeństwa, zhierarchizował 
Abraham H. Maslow. W tzw. piramidzie potrzeb, utworzonej przez inter-
pretatorów teorii Maslowa, znajdują się potrzeby niższe oraz potrzeby 
wyższe. Do potrzeb niższego rzędu należą potrzeby egzystencjalne. Dopiero 
kolejnymi, wyższymi już w tej hierarchii są potrzeby bezpieczeństwa, przy-
należności, uznania oraz samorealizacji.

20  J. Prońko, zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, Bielsko-Bia-
ła 2010, s. 22.

21  słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 14.
22  R. Zięba, O tożsamości…, op. cit., s. 7–22.



109

zaGrOŻeNie i bezPieCzeńsTwO Oraz iCH wsPóŁzaleŻNOŚć

Z kolei szwajcarski politolog, Daniel Frei wyjaśnił, iż podmiot bezpie-
czeństwa może percypować swoją sytuację na cztery różne sposoby. Ponadto 
z tych czterech możliwości tylko dwie przedstawiają sobą jakąkolwiek war-
tość jako rozpoznanie właściwe, czyli takie, które jest zgodne z obiektywnie 
istniejącym stanem 23:

1)  Stan braku bezpieczeństwa, występujący podczas prawidłowego 
postrzegania rzeczywistego zagrożenia.

2)  Stan obsesji, w którym małe (albo nawet niewystępujące) zagrożenie 
jest postrzegane jako duże.

3)  Stan błędnie odczytanego bezpieczeństwa, podczas gdy, obiektywnie 
rzecz biorąc, zagrożenie właśnie istnieje.

4)  Stan bezpieczeństwa, w którym zagrożenie faktycznie jest małe, a jego 
postrzeganie jest właściwe, zgodne z obiektywną prawdą w tym zakresie.

Pojęcie bezpieczeństwa można też rozpatrywać z perspektywy funk-
cjonowania dwóch sfer: instytucjonalnej oraz społecznej. W kontekście 
instytucjonalnym wyszczególnia się zadania, których realizacja ma bezpo-
średni związek z działaniami na rzecz bezpieczeństwa. Zadania te realizują 
właściwe podmioty administracji publicznej.

Niemniej jednak wcale nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo personalne spoczywa na każdym 
z obywateli państwa. Podążając za tymi rozważaniami, należałoby wyraźnie 
podkreślić, iż bezpieczeństwo jest niepodważalnie jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka. Jednakże, jak w przypadku każdej innej potrzeby, dana 
jednostka ludzka odczuwa ją, jak również dąży do jej zaspokojenia na swój 
własny, zindywidualizowany sposób.

 Mając na uwadze powyższe rozważania, udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie, czym właściwie jest bezpieczeństwo i w jaki sposób je można osiągnąć, 
wydaje się niemożliwe. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko 
stan, ale również proces. Stąd też nie jest czymś danym raz na zawsze. Jego 
postrzeganie zmienia się wraz z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.

Podsumowując tę część rozważań, stwierdzić można, że bezpieczeń-
stwo to tak wielowymiarowe zjawisko, że każde z przedstawionych ujęć 
jest prawidłowe i  nie istnieje sposób na wyróżnienie jednego, uniwer-
salnego wytłumaczenia. Warto przytoczyć proponowaną przez Juliusza 
Piwowarskiego spektralną definicję bezpieczeństwa. Definicja ta określa 

23  D. Frei, sicherheit. Grundfragen der weltpolitik, Stuttgart 1977, s. 17–21.
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bezpieczeństwo poprzez cztery pomocnicze pojęcia, pozwalające na trans-
dyscyplinarne ujęcie omawianego fenomenu 24:

Bezpieczeństwo dla jednostkowego lub zbiorowego podmiotu bez-
pieczeństwa, stanowi dotyczący go wieloaspektowy fenomen, którego 
spektrum tworzą następujące ujęcia:

1)  Bezpieczeństwo jako pożądany stan, który dla danego podmiotu 
określa efektywność kontroli nad możliwymi w danym miejscu i cza-
sie zagrożeniami wartości, które są ważne dla tego podmiotu; to stan, 
stanowiący w danym miejscu czasoprzestrzeni wynik różnicy dwóch 
przeciwnych czynników – potencjału obronności podmiotu z jednej 
i potencjału zagrożeń spełnienia potrzeb podmiotu z drugiej strony 
(aspekt epistemologiczny).

2)  Bezpieczeństwo jako wartość umożliwiająca podmiotowi bezpieczeń-
stwa zaspokajanie jego niższych i wyższych potrzeb, w tym potrzeby 
rozwoju, aż do osiągnięcia samorealizacji (aspekt aksjologiczny).

3)  Bezpieczeństwo jako proces rozwoju, w którym realizuje się perso-
nalny i społeczny wymiar zwiększania się potencjału autonomicznej 
mocy sprawczej, ochronnej i obronnej, danego podmiotu bezpieczeń-
stwa (aspekt ontologiczny).

4)  Bezpieczeństwo jako konstrukt społeczny, efekt działania mocy 
społecznych więzów, współzależności oraz interakcji w  ludzkiej 
zbiorowości społecznej, pozwalający skutecznie przeciwstawiać się 
rozlicznym i różnorodnym zagrożeniom (aspekt społeczny).

Pojęcie zagrożenia i jego definiowanie
Potrzeba bezpieczeństwa wynika z istnienia niebezpieczeństw, z którymi 
łączy się kategoria badawcza, jaką jest zagrożenie. słownik języka polskiego 
definiuje zagrożenie następująco: „sytuacja lub stan, które komuś zagra-
żają lub w których ktoś czuje się zagrożony” 25. Według słownika terminów 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego zagrożenie to „sytuacja, w której 
pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla oto-

24  J. Piwowarski, Ochrona ViP-a  a  czworokąt bushido. studium japońskiej kultury bez-
pieczeństwa, [w:] bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagro-
żeń XXi wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014; idem, 
Prolegomena do badań nad kulturą bezpieczeństwa, „Security Economy & Law” 2013, 
nr 2; idem, Nauki o bezpieczeństwie…, op. cit. (Rozdział 1: zagrożenie, bezpieczeństwo, 
podmiot bezpieczeństwa), s. 19–82.

25  zagrożenie, [w:] słownik języka polskiego PwN, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 24.06.2018).
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czenia” 26. Z kolei według Juliusza Piwowarskiego zagrożenie to dla danego 
podmiotu bezpieczeństwa uświadomione albo nieuświadomione prawdopo-
dobieństwo utraty (lub uszczerbku) wartości niematerialnej lub materialnej, 
będącej ważnym dla tego podmiotu dobrem, lub doraźnej albo trwałej 
utraty potencjalności tego podmiotu do szeroko pojmowanego rozwoju 27.

Włodzimierz Fehler pisze, że „w intuicyjnym odbiorze zagrożenie jest 
przeciwieństwem bezpieczeństwa, oznaczającym taką sytuację, w której 
istotne dla danego podmiotu wartości stają się trudno dostępne, doznają 
erozji lub wręcz są unicestwione” 28. Brunon Hołyst podaje w pracy zatytu-
łowanej wiktymologia, że zagrożenie danego podmiotu zachodzi wówczas, 
kiedy „w człowieku rodzi się obawa o utratę wysoko cenionych wartości 
z własnym życiem na pierwszym miejscu” 29. Roman M. Kalina pisze z kolei 
iż „zagrożenie to w odniesieniu do określonego podmiotu uświadomione 
lub nieuświadomione przez niego niebezpieczeństwo bądź utraty określo-
nego dobra lub wartości (na przykład życia, zdrowia, mienia, suwerenności, 
ukochanej osoby itp.), bądź czasowej lub względnie trwałej utraty zdolności 
do szeroko rozumianego rozwoju” 30.

Inaczej mówiąc, kategoria badawcza określana jako zagrożenie oznacza 
w praktyce okoliczności, w których podmiot bezpieczeństwa styka się z nie-
bezpiecznym czynnikiem, stanem lub pewną sytuacją, w której następuje 
obniżenie poziomu stabilności bądź jakości jego dalszego trwania i rozwoju  31. 
Terminologia wojskowa wskazuje, iż zagrożenie to taka „sytuacja, w której 
istnieje zwiększone prawdopodobieństwo utraty życia, zdrowia, wolności 
(także swobody rozwoju) albo dóbr materialnych” 32. Psycholog i prakseolog 
Piotr Gasparski uważa, że zagrożenie to „sytuacja, która może, z pewnym 
prawdopodobieństwem, przynieść jednostce szkodę (…)” 33.
26  słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 172–173.
27  J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie…, op. cit., s. 29.
28  W. Fehler, zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa, [w:] współczesne po-

strzeganie bezpieczeństwa, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Bielsko-
-Biała 2007, s. 34.

29  B. Hołyst, wiktymologia, Warszawa 1989, s. 482.
30  R.M. Kalina, Ogólne kategorie klasyfikacji i charakterystyki zagrożeń zewnętrznych, [w:] 

Człowiek w sytuacji trudnej, B. Hołyst (red.), Warszawa 1991, s. 80–81.
31  inny słownik języka polskiego, M. Bańko (red.), Warszawa 2000, s. 1213.
32  leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979, s. 510.
33  P. Gasparski, Psychologiczne wyznaczniki zapobiegania zagrożeniom, Warszawa 2003, 

s. 23. Por. idem, związek doświadczeń z  ocenami prawdopodobieństwa zagrożeń i  ak-
tywnością profilaktyczną, [w:] zachowanie się w  sytuacji ryzyka, R. Studenski (red.), 
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Pojęcie zagrożenia, jak już wspomniano, jest w wielu aspektach sprzę-
żone z pojęciem bezpieczeństwa. Jego wymiar także może być zarówno 
subiektywny, jak i obiektywny. Może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 
człowieka oraz większej struktury społecznej.

Zagrożenia wraz z rozwojem cywilizacyjnym cały czas ewoluują. Ich czę-
sty podział na militarne i niemilitarne jest w dalszym ciągu aktualny, ale ze 
względu na realia XXI wieku jest zbyt ogólny i tym samym mało precyzyjny. 
Posiadanie wiedzy i umiejętność prawidłowej identyfikacji aktywnych bądź 
prognozowanych zagrożeń może pozwolić na podjęcie działań prewencyj-
nych oraz działań neutralizujących – ochronnych i obronnych 34.

W literaturze przedmiotu zagrożenia dzieli się na zagrożenia wewnętrzne 
i zewnętrzne. Ten podział można odnieść zarówno do jednostki ludzkiej 
i grupy społecznej, jak i do całego narodu oraz państwa. Ryszard Kuriata 
podzielił dodatkowo zagrożenia bezpieczeństwa na trzy następujące grupy   35:

 ‒  zagrożenia narodowe – skutki tych zagrożeń mogą prowadzić do ze-
rwania więzi społecznych oraz problemów politycznych i gospodar-
czych; w tej skali mieszczą się zagrożenia, z którymi nie mogą pora-
dzić sobie nawet społeczności lokalne i regionalne;

 ‒  zagrożenia regionalne – manifestują się one na terenie województwa, 
zaś do zadań władz wojewódzkich należy zapanowanie nad tego 
typu zagrożeniami; z  kolei władze państwa muszą być gotowe do 
udzielenia wsparcia i  pomocy w  celu zapobiegnięcia rozprzestrze-
nienia się kryzysu na terytorium całego kraju;

 ‒  zagrożenia lokalne – występują na terytorium powiatu i gminy, skut-
ki takich zagrożeń nie uniemożliwiają prawidłowego funkcjonowa-
nia państwa czy województwa.

Podsumowanie
1)  Uwzględniając dorobek nauk o bezpieczeństwie i stosowane tu kry-

teria, proponowana jest następująca typologia ukazująca rodzaje 
zagrożeń bezpieczeństwa, odpowiadająca sektorowej teorii kultury 
bezpieczeństwa narodowego w ujęciu J. Piwowarskiego  36:

Katowice 2004, s. 149–161; idem, atrybucyjne wyznaczniki gotowości do zapobiegania 
zagrożeniom, „Przegląd Psychologiczny” 2006, t. 49, nr 2, s. 175–187.

34  Z. Ciekanowski, rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Technika 
Pożarnicza” 2010, nr 1, s. 28.

35  M. Cieślarczyk, R. Kuriata, kryzys i sposoby radzenia sobie z nim, Łódź 2005, s. 71.
36  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna…, Słupsk 2016, s. 241 i nast.
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 ‒  zagrożenia militarne;
 ‒  zagrożenia polityczne;
 ‒  zagrożenia społeczno-kulturowe, które są związane ze świadomo-

ścią narodową oraz korelującą z nią tożsamością narodową w jej in-
dywidualnym i społecznym wymiarze;

 ‒  zagrożenia ekonomiczne: gospodarka i finanse;
 ‒  zagrożenia prawno-administracyjne, np. skutki wadliwego stano-

wienia prawa, niespójność i przerosty liczby uregulowań prawnych 
czy regulaminowych, biurokratyzm, opresyjność;

 ‒  zagrożenia ekologiczne;
 ‒  zagrożenia surowcowe (surowce dla przemysłu wytwórczego, pali-

wowo-energetyczne oraz woda i żywność);
 ‒  zagrożenia technogenne;
 ‒  zagrożenia cybernetyczne;
 ‒  zagrożenia zdrowotne i socjalne.

2)  Opracowań dotyczących typologii zagrożeń istnieje więcej. Wyliczając 
zagrożenia, które mogą wystąpić, należy przyjąć klasyfikację według 
kryteriów rodzaju oraz ich źródeł.

3)  Bezpieczeństwo i  zagrożenia mogą dotyczyć wzajemnych relacji 
(alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich) oraz wiązać się 
z innymi czynnikami (wirusy komputerowe, niekontrolowana i nie-
legalna migracja, eksplozja demograficzna).

4)  Istotnym elementem, który pozwala na skuteczne reagowanie 
w wypadku wystąpienia zagrożenia, jest szybka identyfikacja istoty 
tego zagrożenia. Poza podziałem ze względu na źródło i rodzaj zagro-
żenia istotne jest również rozróżnienie ze względu na czas powstania, 
czas eliminacji, podział rodzajowy, sferę oddziaływania, natężenie 
i poziom zniszczeń, zasięg przestrzenny, kauzalność, możliwości doty-
czące antycypacji zjawiska.

5)  Ze względu na kryterium czasu ujawniania się danego zjawiska 
zagrożenia bezpieczeństwa identyfikuje się jako krótko-, średnio-, dłu-
goterminowe, bardzo długoterminowe lub mogące nastąpić w czasie 
nieograniczonym. Natomiast pod względem kryterium określonego 
jako czas eliminacji można wyróżnić zagrożenia krótko-, długo-, śred-
nio- i bezterminowe. Jeszcze inny będzie rodzajowy podział zagrożeń 

– na zdarzenia, katastrofy, klęski oraz kataklizmy. Zagrożenia możemy 
klasyfikować też z zastosowaniem kryterium poziomu zniszczeń – 
będzie to podział na zagrożenia minimalne, średnie, wysokie oraz 
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całkowite. Istotne kryterium stanowi tu także zasięg terytorialny – 
wtedy mowa o zagrożeniach lokalnych, regionalnych, krajowych, 
międzynarodowych oraz globalnych.
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