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Wstęp  Zmiany w środowisku międzynarodowym powodują, że pro-blemy bezpieczeństwa na stałe zagościły w debacie społecznej. Anali-zując fakty historyczne dotyczące realizacji polityki państw w sto-sunkach międzynarodowych można przedstawić je w szerokim aspekcie. Przede wszystkim pozwala to dostrzec, że bezpieczeństwo zewnętrzne jest nie tylko egzystencjalną wartością, ale również pro-cesem społecznym o zmiennej dynamice i intensywności, którą wy-znaczają korelacje, zgodności i sprzeczności interesów państw i sys-temów międzynarodowych.  Stymulowane procesami globalizacji środowisko bezpieczeń-stwa międzynarodowego niesie ze sobą istotne zmiany dotyczące zagrożeń. Można wskazać na cztery tendencje: poszerzenie liczby podmiotów będących nośnikami zagrożeń bezpieczeństwa, rozsze-rzenie przedmiotowego zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, „odteryto-
rialnienie” zjawisk generujących zagrożenia, pojawienie się konflik-tów o nowych cechach jakościowych. W ich wyniku zmianie podlega-ją fundamentalne atrybuty środowiska bezpieczeństwa, charaktery-styczne dla dotychczasowego, westfalskiego systemu stosunków międzynarodowych. We współczesnym współzależnym świecie trud-no liczyć na umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego przy równoczesnym tolerowaniu zakłóceń pokoju, jakie stwarzają konflik-ty w wielu rejonach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, a w ostat-nich latach także w Europie Wschodniej. Oczywistym wydaje się twierdzenie, iż w dzisiejszych czasach pokój jest ważną wartością, która wzbogaca treść bezpieczeństwa międzynarodowego. Niemniej zauważyć należy, że budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego nie będzie skuteczne bez konstytuowania odpowiedniej infrastruktu-ry pokoju w skali zarówno regionalnej jak i globalnej. Przymusowość prowadzenia działań w skali subregionalnej, regionalnej i światowej w dążenia do stabilizacji środowiska bezpieczeństwa wynika nie tyl-ko z utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zagrożeń militar-nych, destabilizacji politycznej na obszarze państw byłego bloku wschodniego, ale także z powodu pogłębiających się dysproporcji w rozwoju cywilizacyjnym pomiędzy bogatą Północą a biednym Połu-dniem, nierozwiązanych kwestii zadłużenia państw, zmniejszania się zasobów surowców nieodnawialnych, problemu głodu i przeludnie-nia w wielu krajach słabo rozwiniętych oraz rosnącej dewastacji śro-dowiska naturalnego. Funkcjonalna stabilność środowiska bezpie-
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czeństwa międzynarodowego zależy od poziomu zgodności intere-sów narodowych państw tworzących dany system międzynarodowy, jak i od oddziaływań spoza tego systemu. Państwa europejskie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nie-raz graniczącą z nadwrażliwością, troskę o sprawy związane z szero-ko rozumianym bezpieczeństwem. Mamy zatem do czynienia z przy-spieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów ma-jących zapewnić bezpieczeństwo. Państwa zmieniają swoje strategie, doktryny, tworząc nowe rodzaje sił zbrojnych i służb specjalnych, których zadaniem jest reagowanie na zmieniające się i coraz bardziej złożone zagrożenia ich bezpieczeństwa.  Współczesne badania w tych obszarach potwierdzają, iż pojęcie bezpieczeństwa nabiera ciągle nowego znaczenia i dotyczy ono za-równo potrzeb człowieka jak również państw oraz systemów mię-dzynarodowych. Wskutek tego dotyczyć ono może wielu obszarów, jednak w większości przyjmują one sektorowy wymiar jak na przy-kład bezpieczeństwo energetyczne, przemysłowe czy też publiczne lub cybernetyczne. Z kolei w ramach obszarów można wyróżnić za-grożenia bezpieczeństwa państwa, a jako podstawowe można wy-mienić zagrożenia związane z terroryzmem, ekologiczne, ale także militarne, ładu i porządku publicznego.  Celem niniejszej publikacji jest poddanie naukowej analizie problematyki bezpieczeństwa państwa i międzynarodowego w no-wej, zmienionej sytuacji międzynarodowej. Monografia pt. Geopoli-
tyczne aspekty bezpieczeństwa zawiera 18 artykułów, które przed-stawiają interdyscyplinarne podejście oraz indywidualne poglądy i oceny w prezentowanych obszarach problemowych. Autorzy w swo-ich rozważaniach słusznie zwracają uwagę, iż postrzeganie zagrożeń wymusza na rządach państw użycia odpowiednich narzędzi, które pozwolą wyselekcjonować wiarygodne informacje do przeciwdziała-nia niekorzystnym zjawiskom, zidentyfikowanie podatności obsza-rów funkcjonowania państwa, a w konsekwencji budowanie ich od-porności. Zatem aktualnie zagrożenia są rezultatem wielu zjawisk i procesów wynikających nie tylko z wewnętrznej struktury państwa, lecz stanowią konsekwencje norm prawa i mechanizmów międzyna-rodowych oraz ich wzajemnych oddziaływań. Dlatego zasadnym staje się postrzeganie bezpieczeństwa przy uwzględnieniu kryterium prze-strzennego, jako bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne czy też globalne, a istotą staje się zapewnienie przez podmiot akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa poprzez pryzmat 
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wyzwań, przed jakimi stają współczesne państwa. W efekcie sytuacja taka wymusza na rządach państw dostosowanie ich struktur do prze-ciwdziałania nowym zagrożeniom. Z kolei takie ujęcie zwraca uwagę na czynniki lokalizacji tych zagrożeń. Jak słusznie zauważają Autorzy artykułów, w wyniku narastają-cych współzależności pomiędzy państwami, pojawiły się zagrożenia, które dotychczas nie były obserwowane, co determinuje konieczność szerszego niż dotychczas spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa. Współczesne zagrożenia coraz częściej przyjmują formy niekonwen-cjonalne, czy to jako przemoc fizyczna w postaci nowych form terro-ryzmu międzynarodowego czy też ataków cybernetycznych skiero-wanych przeciwko systemom sterującym infrastrukturą krytyczną. Inne mają postać bardziej subtelną i ukierunkowane są na represyjne wywieranie nacisku, w tym gospodarczego lub społecznego, poprzez manipulowanie informacją. Za ich pomocą próbuje się wpłynąć na sytuację gospodarczą państw czy nastroje społeczeństwa, co skutko-wać może podważaniem podstawowych wartości takich jak posza-nowanie godności ludzkiej, wolności i demokracji. Należy dodać, iż jeszcze do niedawna państwo było uważane za głównego gracza na arenie międzynarodowej. Niestety obecnie postępujące procesy glo-balizacyjne są przyczyną formowania się nowych aktorów na scenie międzynarodowej do których zaliczyć należy podmioty niepaństwo-we. Swoimi działaniami mogą one skutecznie wpływać na politykę i gospodarkę większości państw, wykorzystując działania hybrydowe, jako efektywne narzędzie do osiągania celów strategicznych agreso-ra. Niezaprzeczalnie stan bezpieczeństwa państwa jest odzwiercie-dleniem postrzegania zjawisk ocenianych jako niebezpieczne lub nie-korzystne. Wydaje się, że efektywną minimalizację współczesnych zagrożeń można osiągnąć poprzez współpracę międzynarodową, ale również poprzez rozwój nauki w odniesieniu np. do wymiaru geo-przestrzennego, stanowiący dodatkowy, istotny walor eksploracyjny badań nad bezpieczeństwem - postrzegany w kategoriach nowej ja-kości poznawczej czy w ujęciu praktycznym jako synergii przyszłych działań.  Prognozowanie rozwoju środowiska bezpieczeństwa w warun-kach globalizacji, szczególnie w perspektywie kilku czy kilkunastu lat jest trudne. Ponadto współczesne wyzwania cywilizacyjne generują zjawiska, których skutki są trudne do przewidzenia, zatem odpo-wiednio wypracowane narzędzia i metody mogą wesprzeć proces 
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przygotowania realnych scenariuszy, tak by móc przygotować się na wydarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Świadomość istnienia współczesnych zagrożeń przez pryzmat kryzysów i kata-strof determinuje rozwój narzędzi, które umożliwią prognozowanie przyszłych scenariuszy i będą stanowić istotny element poznania na-ukowego, jako myślenie wyprzedzające wpisujące się w proces pro-jektowania przyszłych działań. W rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa państwa zwróco-no uwagę na istotę potęgi państwa, jako znaczący element stanowią-cy o układzie sił w systemie międzynarodowym. Autor duży nacisk położył na sposób jego pojmowania, jak również przybliżył czynniki je kształtujące.  Interesujące podejście zaprezentowali autorzy w zakresie geo-politycznych problemów wpływających na bezpieczeństwo. Jak słusznie zauważono, że we współczesnym świecie państwa konkuru-ją ze sobą, nie tylko w sferze wojskowej, gdzie często sposób postę-powania przybiera formę wyścigu zbrojeń, konfliktów zbrojnych, ale coraz częściej również dotyczy to sfery gospodarczej, ukierunkowa-nej na dominację ekonomiczną, dostępu do technologii, realizacji in-westycji, zasobów naturalnych, ale również warunków i zasad na ja-kich udzielane są kredyty przez międzynarodowe instytucje finanso-we. Te kwestie są przedmiotem analiz i rozważań Autorów artykułów w niniejszej monografii i przedstawione zostały w różnych ujęciach. Zdaniem wielu, współczesne zagrożenia w dużej mierze dotyczą bez-pieczeństwa ekonomicznego i energetycznego, które stanowią wy-padkową zdarzeń wynikających z zależności gospodarczej państw, a warunkowane są posiadaniem surowców energetycznych lub pro-duktów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i wzrostu gospodarczego, a których występowanie lub dostępność jest ograni-czona z powodów geograficznych, ekonomicznych lub politycznych. Jak podkreślono energia jest podstawą przetrwania i rozwoju państw, jak również dobrobytu narodów. Jej produkcja, dystrybucja i wyko-rzystanie są głęboko zakorzenione w struktury naszych gospodarek i mają kluczowe znaczenie dla relacji między państwami. W wielu przypadkach walka o surowce i zasoby może prowadzić do sporów terytorialnych, wymuszania sojuszy, a w skrajnym do kryzysów hu-manitarnych.  W opracowaniach dosyć szeroko zwrócono uwagę na aspekt in-formacyjny, który może być wykorzystywany w ramach „wojny hy-
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brydowej” przekazywany w formie fake news, w szczególności w kontekście dezinformacji lub wrogiej narracji. Bezsprzecznie, niezwykle istotnym jest odporność państwa na współczesne zagrożenia, która powinna być rozpatrywana z wielu perspektyw. Można ją realizować poprzez odpowiednie przydzielenie sił i środków, ale przede wszystkim należy skupić się na poprawieniu świadomości społeczeństwa w zakresie obecnych i przyszłych zagro-żeń. Modelowanie przestrzeni informacyjnej może być jednym z ele-mentów kształtowania opinii publicznej, ale przede wszystkim po-winno służyć budowaniu właściwego przekazu informacji, jako ele-ment podnoszący świadomość. Budowanie odporności państwa wy-maga szeregu przedsięwzięć, w tym odpowiedniego sposobu realiza-cji polityki prowadzonej przez państwo, organizacje międzynarodo-we, co determinowane jest posiadaniem odpowiednich zdolności do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom. Ponadto odporność wymaga poprawy wysiłków edukacyjnych i łączenie misji sił zbroj-nych i układu pozamilitarnego. W państwach zachodnich powszech-nym jest wykorzystywanie Lessons Learned, którego odpowiedni-kiem narodowym jest System Wykorzystania Doświadczeń. Autorzy skupili się na znaczeniu wiedzy w kontekście optymalnego jej wyko-rzystania, poprzez jej zarządzanie w wysoce hierarchicznych instytu-cjach, co istotnie może wzmocnić odporność, a zatem poprawić stan bezpieczeństwa. Ponadto zwrócili uwagę na trudności z tym związa-ne oraz scharakteryzowali bariery zarówno formalne, jak i psycholo-giczne. Dodatkowo w monografii zamieszczono kilka polemicznych ar-tykułów dotyczących kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa przedstawiając m.in. case study w Zatoce Perskiej. Przypadek ten po-kazuje, w jaki sposób państwo dąży do zmiany w postrzeganiu swojej roli w przestrzeni międzynarodowej.  Na podstawie systemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej za-prezentowano podejście badawcze, w którym w sposób syntetyczny przedstawiono kwestie bezpieczeństwa wynikające z kultury myśle-nia strategicznego i filozofii funkcjonowania państwa. Autor podkre-śla, iż obecnie funkcjonujący system jest odpowiedzią na współczesne wyzwania i zagrożenia dla polityki, interesów wojskowych, gospo-darczych i społecznych Federacji Rosyjskiej. Z koli w artykule Strate-
gia NATO wobec rosyjskich zagrożeń hybrydowych, uwypukla się pro-blem zagrożeń noszących znamiona hybrydowe, które mogą stać się głównym problemem w polityce bezpieczeństwa NATO.  
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W odniesieniu do Federacji Rosyjskiej Autor przedstawił sposób rozumienia konkretnych celów prowadzonej polityki tego kraju w odniesieniu do subregionu Europy Środkowej i Wschodniej, przy wy-korzystaniu mniejszości rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. W opracowaniu nie pominięto zmian, jakie obecnie zachodzą w organizacjach terrorystycznych, szczególnie wśród wyznawców religii monoteistycznej, przy angażowaniu kobiet w brutalny ekstre-mizm i terroryzm. Z kolei działanie organizacji terrorystycznych jest ściśle powiązane ze zdobywaniem funduszy na ich rozwój i funkcjo-nalnie, gdzie Autor w sposób wnikliwy i ciekawy przybliżył możliwe źródła. Ostatni artykuł kończący monografię dotyczy podejścia syste-mowego i procesowego podczas realizacji zadań zabezpieczenia logi-stycznego wojsk, jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa. Na podstawie zaprezentowanych artykułów należy dopowie-dzieć, że w obecnej rzeczywistości państwa funkcjonują w złożonym otoczeniu – zglobalizowanych procesów gospodarczych i zmian poli-tycznych, a także społecznych oraz kulturowych, które odzwiercie-dlają kooperatywny charakter. Dlatego priorytetem wspólnej polityki powinno być dążenie do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju państw, determinowane pożądanym stanem ich bezpieczeń-stwa narodowego, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Wy-zwaniem dla polityki obronnej oraz globalnego bezpieczeństwa jest nie tylko budowanie świadomości w zakresie współczesnych zagro-żeń, ale ich identyfikacja i wypracowanie strategii do przeciwdziała-nia zagrożeniom, co powinno ograniczyć destabilizację określonego regionu czy też państwa. Ponadto redaktorzy - pragną podziękować Autorom artykułów oraz recenzentom za życzliwe uwagi oraz Dziekanowi Wydziału Do-wodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej za otrzymane środki finansowe na publikację niniejszej monografii.  kmdr rez. dr hab. Krzysztof Ligęza, prof. AMW   
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Andrzej Łaszczuk Akademia Sztuki Wojennej   

BEZPIECZEŃSTWO GEOPOLITYCZNE – 
NOWY WYMIAR ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA 

 
 
Wstęp 
 Przeobrażenia w polityce międzynarodowej schyłku XX wieku spowodowały zmiany w teorii i praktyce badań nad bezpieczeń-stwem. Dotychczasowe ujęcie, koncentrujące się na bezpieczeństwie militarnym i obronności ulegało ewolucji rozszerzając zakres zagro-żeń i kategorii bezpieczeństwa. Wzrastająca rola nowego postrzega-nia bezpieczeństwa powodowała, że stawało się ono przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych i nowych ujęć badaw-czych. Dotychczas uprawiana dyscyplina, badająca kontekst bezpie-czeństwa w aspekcie geoprzestrzennym – geografia wojenna – wy-magała korekty w ramach powołanych nauk o bezpieczeństwie oraz obronności1. Nową koncepcję zaproponował zespół autorski Akade-mii Obrony Narodowej promując nową subdyscyplinę – geografię 
bezpieczeństwa, a także definiując istotę podejmowanych w jej ra-mach badań2. Ponad dekada funkcjonowania tej subdyscypliny ba-dawczej3 w środowisku naukowo-dydaktycznym dostarcza wielu wniosków i upoważnia do przedstawienia kolejnych etapów ewolucji badań nad bezpieczeństwem na kanwie ujęcia geoprzestrzennego.  
                                                            1 Utworzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065); Kolejna korekta dyscy-plin naukowych, z eliminacją nauk o obronności zaistniała poprzez Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U.2018, poz. 1818. 2 Z. Lach, A. Łaszczuk, Geografia bezpieczeństwa, Warszawa 2004. 3 W kontekście złożoności i zarazem niedoskonałości stosowanych w Polsce klasy-fikacji nauk, kwestia przyporządkowania kategorii tych badań – czy jest to  subdys-cyplina czy ujęcie badawcze, czy jeszcze inna forma działalności naukowej – nie została jednoznacznie określona. Dla potrzeb niniejszej publikacji jest postrzegana w kategoriach subdyscypliny. 
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Istotnym wymiarem użyteczności badań nad bezpieczeństwem jest całościowe (holistyczne) ujęcie kwestii bezpieczeństwa dotyczą-cego wydzielonego fragmentu przestrzeni geograficznej. Jednak ba-dania podejmowane w praktyce mają najczęściej charakter wybiór-czy, dostosowany do ujęć sektorowych z zakresu bezpieczeństwa: politycznego, ekonomicznego, energetycznego, żywnościowego, spo-łecznego, kulturowego, militarnego itd. Nie jest to więc ujęcie w pełni kompleksowe, obrazujące ogólny stan bezpieczeństwa wynikający z aktualnego stanu zasobów, czynników, potencjału i różnego rodzaju uwarunkowań. Inne ujęcie badawcze reprezentują kategorie bezpie-czeństwa: państwa, narodu, wewnętrzne, zewnętrzne, czy nawet zin-tegrowane4. To ostatnie wpisuje się w koncepcję zintegrowanego sys-temu bezpieczeństwa5. Ujęcia te opisano teoretycznie, jednak nie zo-stały w pełni zoperacjonalizowane i również pomijają tak istotny aspekt geoprzestrzenny. W tym kontekście można rozważyć problem badawczy: czy 
możliwe i celowe jest wdrożenie ujęcia badawczego, holistycznie ujmu-
jącego badania nad bezpieczeństwem w odniesieniu do uwarunkowań 
geoprzestrzennych (geośrodowiskowych)?  Próbą poszukiwania odpowiedzi na tak zdefiniowane pytanie jest rozważenie konwencji badawczej (poziomu strategicznego) w oparciu o dorobek geopolityki i geografii bezpieczeństwa oraz na-uk powiązanych. Sytuacja dotyczy więc reaktywowanych (w Polsce), na początku XXI wieku subdyscyplin za jakie postrzegane są geopolityka i po-krewne: geostrategia, geoekonomia i ekopolityka. Istotnym utrudnie-niem ich wykorzystania są problemy (jednoznacznego) zdefiniowania ich koncepcji6 i warsztatu badawczego. Subdyscypliny te podejmują w swoich badaniach kwestie bezpieczeństwa w relacjach uwarunko-wań środowiska geograficznego. Dlatego też, wydaje się zasadne wy-
                                                            4 „Bezpieczeństwo zintegrowane (kompleksowe, całościowe) – bezpieczeństwo, w 
którym występują (naturalne i celowo ustanowione) sprzężenia i interakcje między 
różnymi jego podmiotami i ich elementami, ogniwami oraz rodzajami, dziedzinami, 
sektorami, działami, obszarami itd., integrujące go w wewnętrznie spójną całość i 
dzięki efektowi synergiczności zapewniające jego większą skuteczność.”, https://www.bbn.gov.pl/pl, [dostęp: 26.12.2018]. 5 R. Zięba, J. Zając, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego 
Polski. Ekspertyza, Warszawa 2010. 6 L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014. 
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kreowanie ujęcia badawczego w postaci kategorii bezpieczeństwa geopolitycznego7 (ang. geopolitical security). Wprowadzenie do dyskursu naukowego nowego pojęcia wynika z potrzeby dotyczącej całościowej oceny i wymiarowania bezpieczeń-stwa w realiach środowiska oraz w kontekście przeświadczenia, iż:   Język pojęć określa nasze struktury myślenia, a one decydują z kolei o naszej percepcji rzeczywistości. Proces zmiany pojęć oznacza zmia-nę naszych wyobrażeń o świecie8.   Wydaje się, że w omawianym kontekście istota nowej koncepcji mo-że okazać się istotnym postępem na drodze doskonalenia nauk bada-jących szeroko rozumiane bezpieczeństwo.  
Przestrzeń w badaniach nad bezpieczeństwem 
 Badania nad bezpieczeństwem są podejmowane w ramach wie-lu dyscyplin i ujęć badawczych. Wynika to między innymi ze złożono-ści i wielowymiarowości samego bezpieczeństwa (i jego definiowa-nia), dotyczącego niemal wszystkich aspektów życia i jego złożonych relacji z elementami środowiska geograficznego (środowiska bezpie-czeństwa). Poza wymiarem merytorycznym badań ukierunkowanych we-dług danej subdyscypliny, znaczącą rolę odgrywa kontekst ich loko-wania w realiach środowiska. Na aspekt ten zwraca uwagę coraz licz-niejsza grupa badaczy dostrzegając istotne związki i zależności wyni-kające z położenia badanego obiektu czy zjawiska w realiach i uwa-runkowaniach konkretnej sytuacji geoprzestrzennej9.  
                                                            7 Najczęściej przyjmuje się założenie, że aspekt geopolityczny pełni rolę nadrzędną, jest synonimem integrującym dyscypliny pokrewne. Takie ujęcie jest podnoszone przez wielu teoretyków uznających wyższość (nadrzędność) tej kategorii badaw-czej nad geostrategią, geoekonomią i ekopolityką, a nawet traktujących je jako ka-tegorie składowe pojęcia – geopolityka. 8 Według Michel’a Foucault, [w:] K. Kuciński, Istota nauk ekonomicznych, [w:] Meto-
dologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, K. Kuciński(red.), Warszawa 2010, s. 25. 9 Patrz: Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, K. Kuciński (red.), Warszawa 2010; Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych prze-
strzennych, B. Suchecki (red.), Warszawa 2010; Ekonometria przestrzenna II. Modele 
zaawansowane, B. Suchecki (red.), Warszawa 2012; powstają też nowe subdyscy-
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 Myślenie kategoriami przestrzennymi oraz czasowo-przestrzennymi w teorii i praktyce staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, oznaczając bardziej wszechstronne i nowoczesne podejście do analiz teoretycznych i empirycznych złożonych, wzajemnie współzależnych zjawisk10.  Kontekst badań nad bezpieczeństwem dotyczy zarówno analizy czynników o charakterze przyrodniczym, jak i będących efektem ludzkiego działania, zależnego od uwarunkowań środowiska (miej-sca) w jakim się odbywają.  Miejsce (przestrzeń miejsc) staje się jednym z kluczowych pojęć nauk społecznych i humanistycznych. Badacze podejmując kontekst przestrzeni, nie ograniczają się jak dawniej, tylko do opisu i analizy różnorodnych cech jej elementów lecz starają się określić znaczenie powiązań miejsc i czynników (zjawisk) dla zachodzących w nich pro-cesów społecznych, kulturowych, gospodarczych i w efekcie dotyczą-cych szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ponadto starają się je ocenić i przyporządkować im skale wartości wymiernych oraz zapre-zentować w kontekście przestrzennym. Takie ujęcie zwraca uwagę na czynniki lokalizacji zagrożeń.  
 
Współcześnie panuje powszechna zgoda co do tego, że przestrzeń i 
miejsce są zasadniczymi składnikami świata, w którym żyjemy i który 
staramy się poznać, zrozumieć i kształtować. Te kategorie przenikają 
się, nakładają, przechodzą w siebie nawzajem11.  Delimitacja przestrzeni dla potrzeb analiz jest istotnym wyzwa-niem12, mogącym znacząco zmieniać obraz badanej sytuacji.  Sposób wydzielenia przestrzeni to tylko jeden z wielu proble-mów badawczych. Jednak pomimo licznych problemów metodolo-gicznych, geopolityka (jak i nauki geograficzne) wydają się być prede-

                                                                                                                                                   pliny jak np. geostatystyka, statystyka przestrzenna, nowa ekonomia geograficzna i in. 10 Ekonometria przestrzenna, s. 8. 11 K. Kuciński, s. 32. 12 Niezależnie jednak od tego, jak zostaną zdefiniowane, są zwykle elementem hie-rarchicznie budowanej skali taksonomicznej (budowanej „od dołu” lub „od góry”) i podlegają agregacji lub dezagregacji. Najczęściej przyjmuje się istniejące taksono-mie np. podział administracyjny, regionalizacja fizyczno-geograficzna itp., K. Kuciński, s. 34. 
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stynowane do badania zjawisk w kontekście wieloczynnikowych re-lacji geoprzestrzennych. Stan ten wynika z faktu, że w ujęciu badań regionalnych nauki geograficzne, jak i w swej istocie geopolityka, po-strzegają badaną przestrzeń w wymiarze holistycznym, analizując całościowo kontekst funkcjonowania bytów w wybranym wycinku geoprzestrzeni. Poprzez wykorzystanie wielu metod badawczych jak metody wielokryterialne i analizy kartograficzne oparte na Systemach Infor-macji Geograficznej (GIS), nauki te często obrazują efekty badań w ujęciach syntetyzujących oraz w postaci obrazowej najbardziej przy-jaznej dla percepcji człowieka. Analizy geoprzestrzenne osiągnęły wysoki poziom wsparcia w postaci rozwoju oprogramowania GIS, budowy infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE13), czy praktycznego wsparcia i wykorzystania technologii GIS i teledetekcji do monitoringu i analiz geoprzestrzeni (np. GMES - Copernicus14).  Możliwa jest więc realizacja badań dotyczących określenia sta-nu bezpieczeństwa wydzielonej struktury przestrzennej, zarówno w ujęciu kompleksowym jak i sektorowym, w oparciu o koncepcje badawcze geopolityki i geografii bezpieczeństwa.  
Badania nad bezpieczeństwem 
 Bezpieczeństwo jest kategorią trudną do jednoznacznego zdefi-niowania.  Nie jest zjawiskiem stałym w swej treści i formach, ale jest nieroze-rwalnie związane z innymi sytuacjami społecznymi, jest zjawiskiem żywym, posiadającym swą dynamikę, podlegającym ciągłym zmianom i z tego względu w sensie badawczym, bardzo trudnym do jedno-znacznego zbadania i zanalizowania.15.  Może być postrzegane w wielu aspektach, perspektywach i kon-cepcjach, sektorowo w ujęciu przedmiotowym oraz „całościowo” – jako bezpieczeństwo „sumaryczne” w ujęciu przestrzenno-
                                                            13 (ang. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie)) https://inspire.ec.europa.eu/ [dostęp: 20.12.2018]; program obejmuje również zasoby danych georeferencyjnych. 14 ang. Global Monitoring for Environment and Security (Globalny Monitoring Śro-dowiska i Bezpieczeństwa)); od 2013 r. funkcjonuje pod nazwą Copernicus; https://www.copernicus.eu, [dostęp: 20.12.2018]. 15 E. Moczuk, Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009, s. 7. 
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podmiotowym. Stan ten obrazują licznie podejmowane autorskie kla-syfikacje wydzielania kategorii bezpieczeństwa, której przykładem jest tabela 1. W kontekście przywołanej typologii, próba dokonania oceny ca-łościowej, stanu sumarycznego, zintegrowanego bezpieczeństwa wy-stępującego na określonym obszarze przestrzeni - odnosi się do ujęć badawczych wyróżnionych według kryterium przestrzennego oraz podmiotowego (a także ze względu na obszar organizacji).  Tabela 1. Wybrane typologie pojęcia bezpieczeństwa (kryteria)  
PODMIOTOWE PRZEDMIOTOWE PRZESTRZENNE OBSZARU 

ORGANIZACJI - jednostkowe - militarne - miejscowe - wewnętrzne - lokalne - polityczne - lokalne - zewnętrzne - narodowe - ekonomiczne - subregionalne - ...- międzynarodowe - ekologiczne - regionalne- globalne - kulturowe - Ziemi (globalne)- kosmiczne - społeczne - Kosmosu- ... - surowcowe - ... Źródło: J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996,  [w:] R. Jakubczak i inni, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globa-
lizacji, Warszawa 2008, s. 244; ze zmianami.  Tylko przy przestrzenno - podmiotowych koncepcjach badaw-czych, postrzeganie bezpieczeństwa zbliżone jest do ujęcia całościo-wego, wyrażającego ogólny stan, poziom i sumaryczny kontekst uwa-runkowań bezpieczeństwa. Podział bezpieczeństwa według kryterium podmiotowego doty-czy różnych grup podmiotów (od jednostki po „społeczeństwo” Zie-mi), dla których percepcji definiowany i określany jest stan bezpie-czeństwa, rozumianego jako kompleksowe i najbardziej istotne. Po-dobnie podział według kryterium przestrzennego z istoty dotyczy całościowego stanu bezpieczeństwa występującego na określonym obszarze przestrzeni, od poziomu miejsca po interesującą ludzkość części Kosmosu. Nie są to jednak ujęcia realizujące badania w pełni kompleksowo. Wynika to z faktu, że nie określono jednoznacznej de-finicji wskazanych kategorii bezpieczeństwa, nie zdefiniowano im czynników składowych oraz  nie określono jednoznacznego mode-lu ich badań.  



19 
 

Zwykle badaniom przyświeca pewien kontekst i ukierunkowa-nie badawcze wynikające z potrzeb kreowanych przez percepcję bez-pieczeństwa, zmierzające do opisania ogólnego stanu wiedzy doty-czącej określenia poziomu bezpieczeństwa lub wskazania głównych zagrożeń, czynników, zjawisk, relacji i uwarunkowań kształtujących poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do wskazanego obszaru prze-strzeni. Bardzo istotna jest też perspektywa badawcza podmiotu oce-niającego poziom bezpieczeństwa. E. Moczuk zauważa nawet, że „nie jest możliwe badanie i porównywanie bezpieczeństwa jako całości, a zatem obiektywizowanie bezpieczeństwa16” w kontekście zróżni-cowanej percepcji różnych podmiotów (na przykład pochodzących z różnych kultur). Bezpieczeństwo jest stanem dynamicznym, zmien-nym w czasie i przestrzeni, nie jest stałe, dane raz na zawsze17.  Zmienność bezpieczeństwa wynika między innymi z faktu, że jest ono definiowane dualistycznie, zarówno jako stan (w danych warunkach czasowo-przestrzennych) i zarazem proces wynikający z dynamicznego charakteru uwarunkowań bezpieczeństwa (endoge-nicznych i egzogenicznych). Zauważyć należy, że dla przywołanych typów bezpieczeństwa zazwyczaj nie są definiowane szczegółowe metodologie badań. Kon-tekst geoprzestrzenny jest też z ich perspektyw różnie postrzegany, co nie gwarantuje ujęcia geoprzestrzennego z zastosowaniem ade-kwatnych metod badawczych. Zatem, pomimo wielorakości ujęć i typologii wydaje się, że dostrzegalna jest nisza badawcza dotycząca wydzielenia bardzo istotnej kategorii badań nad bezpieczeństwem w ujęciu holistyczno-przestrzennym charakterystycznym dla subdys-cyplin geopolityki i geografii bezpieczeństwa – bezpieczeństwa geo-politycznego.  Elementami współzależnymi od kategorii bezpieczeństwa są zagrożenia, podlegające różnym klasyfikacjom i powiązane siecia-mi złożonych relacji. Samo wydzielenie grup i podgrup zagrożeń jest procesem bardzo złożonym, tym bardziej że te same zagrożenia mogą przynależeć do kilku kategorii bezpieczeństwa. Literatura dotycząca badań nad bezpieczeństwem opisuje tą problematykę, są to jednak najczęściej ujęcia autorskie nie podlegające procesom uniwersalizacji naukowej. Klasyfikacja zagrożeń tworzy więc katalog otwarty. Rzą-dowe Centrum Bezpieczeństwa w dokumencie z 15 września 2015 r. 
                                                            16 E. Moczuk, s. 78. 17 Ibidem, s. 79. 
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- Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, wyróżniło 50 czynników zagrożeń18, poddając je analizie i ocenie. Zagrożenia spe-cyfikowane są również w różnych dokumentach doktrynalnych typu Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej19 czy Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-skiej20.  Rodzaj i zakres oraz szczegółowość prowadzonych badań związana jest znacząco z poziomem prowadzonych analiz. W Polsce wyróżniane są analizy poziomu strategicznego, operacyjnego i tak-tycznego oraz analizy specjalne. W analizach środowiska geograficznego dla potrzeb bezpie-czeństwa narodowego (z perspektywy militarnej), najczęściej wy-dziela się ocenę poziomu strategicznego obejmującą kontekst uwa-runkowań zewnętrznych państwa, sytuacji międzynarodowej oraz geograficzne uwarunkowania wewnętrzne21.  
Bezpieczeństwo geopolityczne 
 Do zadań nauki, poza jej rozwojem, poszukiwaniem nowych koncepcji, metod i narzędzi badawczych, należy również systematy-zowanie oraz upraszczanie efektów badań, aby stały się szeroko do-stępne i uzyskały walor praktycznej użyteczności. Podejmowane próby realizacji kompleksowych badań dotyczą-cych określenia całkowitego stanu (poziomu) bezpieczeństwa w uję-ciu geograficzno-przestrzennym przybierały postać uproszczoną i nie tworzyły zazwyczaj ujęcia kompleksowego w postaci udzielenia od-powiedzi – jaki jest sumaryczny stan bezpieczeństwa określonej struktury przestrzennej. Wynika to po części z braku tak zdefiniowa-nej (sumarycznej) kategorii bezpieczeństwa i wypracowanej metodo-logii badawczej. Wynika to ze złożoności i specyfiki samego bezpieczeństwa oraz zjawisk i procesów powiązanych. Badania nad bezpieczeństwem po-winny być realizowane w wymiarze multi- i inter- dyscyplinarnym, co wymaga metodologicznego powiązania z tymi dyscyplinami. Jest to wyzwanie bardzo złożone i pracochłonne, a nawet w odniesieniu 
                                                            18 http://rcb.gov.pl, [dostęp: 22.12.2018]. 19 https://www.bbn.gov.pl, [dostęp: 18.12.2018]. 20 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013. 21 Przykładem takiego ujęcia jest publikacja: R, Jakubczak i inni, Podstawy bezpie-
czeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008, s. 39–43. 
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do uwarunkowań rozwoju współczesnej nauki można się zastana-wiać, czy w ogóle możliwe. Zasadnym wydaje się jednak podejmowa-nie takich wyzwań. W kontekście powyższych rozważań i perspektywy praktyczne-go wykorzystania nauki zauważyć należy, że: 
• geografia bezpieczeństwa zajmuje się badaniem przestrzeni geograficznej (środowiska przyrodniczego i antropogenicz-nego; środowiska bezpieczeństwa) pod kątem szans i zagro-żeń dla danego państwa w zależności od rozwoju sytuacji po-litycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, ekologicznej i militarnej w danym państwie, jego bezpośrednim i dalszym otoczeniu, do wpływów globalnych włącznie22; 
• geopolityka bada zależności zewnętrznej i wewnętrznej poli-tyki państw oraz stosunków międzynarodowych od systemu powiązań politycznych, wojskowych i ekonomicznych, uwa-runkowanych geograficznym położeniem państwa i jego re-gionów oraz innymi czynnikami fizyczno-ekonomiczno-geograficznymi. Tradycyjnie geopolitykę można rozpatrywać jako naukę o wpływie geoprzestrzeni na polityczne cele i in-teresy państwa23;  
• w ujęciu metodologicznym, podejmowane przez obie dyscy-pliny badania realizowane są w odniesieniu do wymiaru geoprzestrzennego, stanowiąc dodatkowy, bardzo istotny walor poznawczy badań nad bezpieczeństwem – postrzegany w kategoriach nowej jakości czy synergii; 
• obie dyscypliny uzupełniają się w badaniach nad bezpieczeń-stwem, analizując w innym ujęciu, na innym poziomie szcze-gółowości oraz częściowo inne czynniki i uwarunkowania; 
• efekty ich badań mają praktyczny, użyteczny wymiar; 
• obie dyscypliny nie oferują na aktualnym poziomie rozwoju kompleksowego produktu – ujęcia badań nad bezpieczeń-stwem w postaci holistycznie postrzeganej kategorii bezpie-czeństwa. Skutkiem takiego stanu jest marginalizacja prak-tycznego wykorzystania samych dyscyplin, jak i czynników geoprzestrzennych w ogólnej analizie stanu lub procesów bezpieczeństwa. Brak takiego produktu przyczynia się do 

                                                            22 Z. Lach, A. Łaszczuk, s. 56. 23 W. Kołosow, [w:] L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących,  Częstocho-wa 2014, s. 21. 
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braku integracji badań nad bezpieczeństwem w relacjach geoprzestrzennych; 
• próbą rozwiązania przedstawionej diagnozy jest promocja i konsolidacja badań w kategorii bezpieczeństwa geopoli-tycznego. Zaproponowane ujęcie nie stanowi bynajmniej zagrożenia dla funk-cjonujących już badań w ramach poszczególnych kategorii bezpie-czeństwa, ale stanowi ich uzupełnienie. Wprowadza nową perspek-tywę badawczą akcentującą aspekt geoprzestrzenny, integrującą ba-dania sektorowe, rozproszone, dające fragmentaryczną wiedzę o czynnikach, uwarunkowaniach i stanach bezpieczeństwa. Pozwala na stworzenie metody i zarazem narzędzia dającego odpowiedź jaki jest stan całościowego bezpieczeństwa na wskazanym obszarze. Bezpieczeństwo geopolityczne jako syntetyczne ujęcie badaw-cze, bazując głównie na dorobku metodologicznym wypracowanym w ramach subdyscyplin koordynujących (geopolityki i geografii bez-pieczeństwa) pozwoli na udzielenie odpowiedzi w jaki sposób czyn-niki kształtujące przestrzeń geograficzną wpływają na poziom bez-pieczeństwa i jednocześnie jaki jest stan (poziom) bezpieczeństwa na wskazanym obszarze. Ujęcie holistyczne charakterystyczne dla tej koncepcji przyczyni się znacząco do oceny i waloryzacji geoprze-strzeni pod kątem bezpieczeństwa, co jest podstawą podjęcia racjo-nalnych działań wspierających i kreujących oczekiwany stan bezpie-czeństwa. Zastosowane metody pozwolą na opisanie bezpieczeństwa w postaci wartości zagregowanej, dodatkowo prezentując efekty badań w formie przestrzennej – obrazowań kartograficznych. Dlatego też dedykowane do tych badań są metody i narzędzia kartograficzne, oparte w przeważającej części na systemach GIS. Aktualnie, w dorobku wielu dyscyplin występują już metody i narzędzia badawcze, spełniające te wymagania. Realizowane są ba-dania metodami, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w proponowanym ujęciu badawczym. Do głównych przedstawicieli tych metod zaliczyć można metody: wielokryterialne, waloryzacji przestrzeni i analiz GIS. Wybór i dostosowanie tych metod oraz integracja realizowa-nych projektów, baz danych i monitoringów, a docelowo nawet geo-portali, daje możliwość stworzenia Geoinformacyjnego Systemu Bez-
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pieczeństwa Narodowego24, będącego w stanie realizować analizy użyteczne dla wielu podmiotów, na różnych poziomach zarządzania przestrzenią.   
 Wnioski 
 Idea wykreowania nowej koncepcji badawczej, wynika z po-trzeby całościowego, sumarycznego określenia stanu (poziomu) bez-pieczeństwa w odniesieniu do struktury przestrzennej poziomu pań-stwa. Kolejnym przesłaniem jest zasadność dokonania takiego bada-nia w odniesieniu do kontekstu przestrzennego, uwzględniając uwa-runkowania środowiska geograficznego (środowiska bezpieczeń-stwa) i występujące w nim relacje. Takie ujęcie wpisuje się w defi-niowane oczekiwania wielu użytkowników analiz dotyczących bez-pieczeństwa, jest rozwiązaniem nowoczesnym i wykorzystującym najnowsze trendy badawcze. Jest to jednak zadanie skomplikowane, bowiem wynika ze zło-żonej natury bezpieczeństwa oraz środowiska, różnorodności i zmienności jego postrzegania oraz potencjalnych możliwości doko-nania takiej oceny. Ponadto wymaga integracji wielu ujęć badaw-czych jako efekt badań konsolidujących wiele subdyscyplin nauko-wych, co jest możliwe na gruncie geopolityki i geografii bezpieczeń-stwa.  Podjęcie próby ujęcia teoretycznego i rozpoznanie dedykowa-nych metod badawczych potwierdzają zasadność takich działań śro-dowisk naukowych i praktyków. Obie grupy subdyscyplin zaangażo-wane w ten projekt posiadają znaczący potencjał merytoryczny w zakresie przedmiotowych badań i ich praktycznego wykorzystania. Wykreowanie nowej jakości badań, z produktem końcowym w posta-ci określenia stanu bezpieczeństwa, przedstawianego w formie atrak-cyjnych wizualnie analiz i obrazowań kartograficznych powinno zna-leźć szeroki krąg odbiorców zwiększając tym samym walory obu dys-cyplin i akcentując ich wymiar praktyczny. Znaczącym walorem przedstawionej koncepcji, jest wykorzystanie swoistej niszy badaw-czej, czyli wprowadzanie nowej jakości, bez kolizji z dotychczas uprawianymi dyscyplinami i ujęciami badawczymi.  
                                                            24 J. Gaździcki, GSBN: potrzeba współdziałania, „Magazyn Geoinformacyjny GEODE-TA”, 2004, nr 4. 
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Abstract  Security research adopt most sectoral thematic context-oriented approach, for example. energy security, food, military. They have useful value, however, from a practical point of view, compre-hensive studies are usually required. The expectation of recipients is to link research with the geospatial aspect An attempt to support such expectations is the combination and development of many concepts of research, in particular, geopolitics and geography of safety.  The category describing the holistic approach to the state of se-curity in the context of spatial relations of the strategic level security environment is geopolitical security. The article contains considerations regarding this concept of se-curity research.  
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IDENTYFIKACJA WYBRANYCH DETERMINANTÓW 
 BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 

 
 
Wstęp 

 Historia większości cywilizacji jest opowieścią o rozkwicie i upadku imperiów. Porządek ustanowiony był przez ich wewnętrzne zasady ustrojowe, a nie dzięki równowadze pomiędzy państwami25. Kiedy ten porządek i zasady ulegały zmianom nie w drodze natural-nej ewolucji a rewolucji, powodował konflikty i wojny. Zatem obecny świat to świat zmian i przyspieszeń, a także turbulencji i niespodzia-nek26.  Współczesny rozwój cywilizacyjny państw w sferze globalnej powoduje szereg korzyści, ale również niesie za sobą wiele proble-mów, z których wynikają zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Są to problemy związane między innymi z rozwojem technologii, zmia-nami demograficznymi, nadmierną urbanizacją, rzadkością zasobów naturalnych oraz zmianami klimatycznymi, które odzwierciedlają konsekwencje przemian sceny politycznej i dotyczą transformacji gospodarek państw oraz kształtowania się systemów politycznych.  
 
Bezpieczeństwo państwa, a zmiany środowiska geopolitycznego  Przeprowadzone badania potwierdzają, że bezpieczeństwo jest postrzegane w sposób subiektywny. Z perspektywy podmiotu odnosi się ono do takich wartości, jak przetrwanie, posiadanie, możliwości własnego rozwoju, wolności i praw osobistych. Jest to również zgod-ne z poglądem A. Czupryńskiego, który uważa, że:  
                                                            25 H. Kissinger, Porządek światowy, Wołowiec 2017, s. 19. 26 L. W. Zacher, Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych w Nie-
równości społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2013, s. 534. 
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ważne dla podmiotu bezpieczeństwa jest przetrwanie i możliwość swo-
bodnego rozwoju. Bezpieczeństwo jako kategoria psychologiczna ma 
charakter subiektywny, a jako kategoria naukowa obiektywny, jeśli 
weźmie się pod uwagę standardy i kryteria bezpieczeństwa27.   Dotychczas struktury państwowe uważane były za głównego aktora stosunków międzynarodowych. Jednak obecne uwarunkowa-nia geopolityczne sprawiły pojawienie się nowych podmiotów jak korporacje transnarodowe, organizacje pozarządowe, które stanowić mogą zagrożenie w różnych obszarach funkcjonowania państwa. Po-dejście takie wymusza działanie podmiotu do ochrony bezpieczeń-stwa poprzez odpowiednie użycie narzędzi i metod działań, które doprowadziłyby do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożenia lub zniwelowania jego skutków. Dodatkowo należy podkreślić, że mię-

dzynarodowy system gospodarczy stał się globalny, natomiast struktu-
ra polityczna świata nadal opiera się na państwach narodowych28. Wydarzenia ostatnich lat szczególnie zacierające się granice w wy-miarze fizycznym pomiędzy państwami, sprawiły, że w odniesieniu do bezpieczeństwa zarysowują się tendencje do łączenia z nim więk-szej liczby zaangażowanych i zainteresowanych podmiotów.  W opinii C. Jean’a procesy zachodzące w Europie i na świecie, 
szczególnie w ostatnich latach, prowadzą do sytuacji, w której następu-
ją przeobrażenia: ustrojowe, społeczno-polityczne, ekonomiczno-
gospodarcze i militarne o trudnych do przewidzenia skutkach29. Obec-nie obserwowane problemy bezpieczeństwa odzwierciedlają konse-kwencje przemian sceny politycznej, kulturowej oraz gospodarczej. Zauważalne jest to szczególnie w UE, która w coraz większym stopniu napotyka zagrożenia, które są efektem nie sytuacji gospodarczej, ale radykalizacji społeczeństwa, której następstwem są ataki terrory-styczne, cyberataki czy kampanie dezinformacyjne. Należy dodać, że 
koniec drugiej dekady XXI wieku to pojawienie się na scenie światowej 
nowej kategorii państw, które dotychczas były nazywane krajmy rozwi-
jającymi30 się, a obecnie przeobrażają się we wschodzące rynki. I jak 
                                                            27 A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Bezpieczeństwo Teoria-Badania-Praktyka, , Józefów 2015, s. 11. 28 H. Kissinger, s. 345. 29 T. Bąk, Z. Ciekanowski, Teorie bezpieczeństwa, Jarosław 2012, s. 9. 30 J. Bartosiak wymienia kraje: Indie, Turcja, Chiny, które aspirują do rangi super-mocarstwa. Od ponad trzech dekad obserwuje się w tych państwach niemal dwucy-frowy wzrost gospodarczy.  
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zauważa J. Bartosiak to właśnie te wschodzące rynki coraz bardziej 
zaczynają wpływać i oddziaływać na scenę globalną31. Rozległa i głę-boka zmiana w ładzie międzynarodowym powoduje, że obserwuje się ciągły pęd państw do dominacji na arenie międzynarodowej. Efektem tych dążeń jest realizacja swoich celów poprzez decyzje polityczne, które determinują powstawanie nowych traktatów dotyczących m.in. wymiany handlowej pomiędzy państwami oraz tworzenia wspólnych organizacji. Problem zagrożeń wynikających z globalizacji został również dostrzeżony w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zwraca się uwagę na rosnąca współzależność, która skutkuje nieprze-
widywalnością zjawisk, których zasięg nie jest ograniczony barierami 
geograficznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi32. Współza-leżność ta powoduje, że obecnie pojedyncze państwa nie są w stanie samodzielnie funkcjonować gospodarczo i ekonomicznie. Potrzeba funkcjonowania państw w wymiarze globalnym powoduje, że pań-stwa są podatne m.in. na manipulacje finansowe, które mogą być przyczyną destabilizacji słabszych ekonomicznie państw i niepokoju społecznego lub niekontrolowanej migracji ludności. Zauważa się, iż im większe zależności, tym większe prawdopodobieństwo zewnętrz-nego oddziaływania i mniejsza możliwość przeciwstawienia się. Jak uświadamia H. Kissinger porządek i ład globalny należy kształtować, 
nie można go narzucać. Każdy system porządku światowego, jeśli ma 
się utrzymać, musi być uznawany za słuszny nie tylko przez przywód-
ców, lecz także przez obywateli33. Ogólny interes narodowy nie jest 
obiektywny i ustalony, a zależny od parametrów i wartości obcych poli-
tyce34.  Dokonując przeglądu wydarzeń należy zauważyć, że lata dzie-więćdziesiąte XX wieku zapoczątkowały zmiany przestrzeni bezpie-czeństwa na świecie. Spowodowane to zostało między innymi rozpa-dem bloku wschodniego i Związku Socjalistycznych Republik Ra-dzieckich (ZSRR) oraz pokojowym zjednoczeniem Niemiec. Początek XXI wieku to okres intensywnych zmian w globalnym środowisku bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście wzrostu znaczenia zagrożeń asymetrycznych. Przeprowadzony 11 września 2001 roku atak terrorystyczny przez przedstawicieli Al-Kaida na World Trade 
                                                            31 J. Bartosiak, s. 14–15. 32 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2014, s. 17. 33 H. Kissinger, s. 16. 
34 C. Jean,  Geopolityka, Wrocław 2003, s. 102. 
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Center oraz budynki Pentagonu był przyczyną tak zwanej „wojny z terroryzmem”. Ponadto, słabość i dezintegracja państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej spowodowała w 2011 roku nasilenie ta-kich zjawisk jak: niekontrolowane migracje ludności, konflikty reli-gijne, etniczne i domowe, co prowadzi do wypierania demokratycz-nych wartości i nie zapewnia wszystkim warunków do pokojowego współistnienia, niezależnie od przekonań i religii czy rozwoju osobi-stego.  Upadek w 2008 roku jednego z najbardziej legendarnych ban-ków inwestycyjnych w USA Lehman Brothers spowodował zachwia-nie rynkiem finansowym i zapoczątkował kryzys finansowy na świe-cie. Nastąpiła zapaść gospodarcza na globalnych rynkach finanso-wych i we wszystkich segmentach gospodarek, co doprowadziło do zdecydowanej reakcji wielu rządów i banków centralnych. Jak zau-waża J. Bartosiak poprzez wielki kryzys na rynkach światowych doko-
nuje się nie tylko istotna korekta porządku światowego, ale wręcz re-
wolucja w światowym ładzie35. I tak się stało tym razem, gdyż świato-wa gospodarka pogrążyła się w recesji, a „jednobiegunowa chwila” 
bezwzględnej dominacji USA w latach 1992–2008 spowodowała obec-
nie powrót do wielobiegunowości i policentryzmu, szczególnie w wy-
miarze gospodarczym i finansowym, ale ostatnio także politycznym, 
technologicznym i częściowo militarnym36. Z kolei rok 2013 to wyda-rzenia na Ukrainie, które dotychczas skutkowały aneksją Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.  
 
Źródła zagrożeń  Zmiany demograficzne są kolejnym problemem u progu XXI wieku, który można nazwać wyzwaniem dla ludzkości. Powodem jest brak koncepcji w zakresie zaspokajania potrzeb wzrastającej liczby ludzkości, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Taka sytuacja wy-wołuje masowe migracje ludności, jak również powoduje niepokoje społeczne i konflikty o zasięgu światowym. Pochodną zmian demo-graficznych jest również wzmożona migracja ludności z obszarów wiejskich do aglomeracji miejskich. Szczególnie zmiany w technologii uprawy ziemi, objawiające się wysokim umaszynowieniem procesów produkcji żywności spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na 
                                                            35 J. Bartosiak, Pacyfik i Euroazja o wojnie, Wydawca Jacek Bartosiak 2016, s. 14. 36 Ibidem, s. 14–15. 
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pracę dla ludzi w rolnictwie. To z kolei wymusza poszukiwanie pracy w obszarach miejskich. Zwiększona liczba ludności w miastach o róż-nych postawach kulturowych, często wyznaniach religijnych, tworzy zagrożenia o charakterze lokalnym. Niestety zagrożenia te mogą obejmować państwa, ale również regiony geograficzne37. Jak podają prognozy, do roku 2030 r. aż 60 procent całości ludności  będzie mieszkać w miastach38. Wraz ze wzrostem populacji ludności, rośnie zapotrzebowanie na energię, wodę i żywność. Niestety odbywa się to przy stale zmniejszających się zasobach. Gaz i ropa naftowa w niektó-rych regionach należą do zasobów rzadkich, a ich źródła są na wy-czerpaniu. Zwiększająca się w ten sposób konkurencja w zdobywaniu tych dóbr będzie inicjowała konflikty społeczne. Jak wskazują pro-gnozy, do roku 2030 zużycie energii przekroczy prawdopodobnie możliwości produkcyjne. Zapotrzebowanie na wodę podwaja się co 20 lat. Do 2030 roku 60 procent ludności świata będzie mieszkać w krajach mających problemy w zapewnieniu tych zasobów. Zapotrze-bowanie na żywność rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu po-pulacji, ale wzrost produkcji żywności zależy od dostarczenia odpo-wiedniej ilości energii i zasobów wodnych39.  Nie bez znaczenia dla kształtowania się globalnego bezpieczeń-stwa są zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, susze jak również zagrożenia technologiczne: awarie elektrowni jądrowych czy dewastacja ogrom-nych terenów na skutek rabunkowej gospodarki. Klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne szczególny wpływ mają na warunki życia lud-ności zwłaszcza krajów rozwijających się. Powodują one kryzysy hu-manitarne, wywołują epidemie i głód na dużą skalę, co w konsekwen-cji przekłada się na migrację ludności. W obszarach gęsto zaludnio-nych powoduje to zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gruntów. Ubytki tego rodzaju zmniejszą naturalne źródła zaso-bów, a także nasilą działanie klęsk żywiołowych40. Globalizacja w sferze gospodarczej sprzyja rozwojowi zliberali-zowanemu obrotowi gospodarczemu. Taka swoboda działalności go-
                                                            37 J. Kupiński, J. Teska, Wymiary bezpieczeństwa w kontekście wybranych wyzwań 
cywilizacyjnych, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne i wymiary infrastruktury krytycznej, tom II, Gdynia 2012, s. 23. 38 Operations, w: Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 14 June 2001 http://ciehub.info, [dostęp: 22.12.2018]. 39 Ibidem, s. 25. 40 Ibidem, s. 26. 
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spodarczej pozwala podmiotom na gromadzenie ogromnego bogac-twa. Niestety, ze zgromadzonego dobra korzystają tylko nieliczni, podczas gdy to większość ponosi ryzyko niepowodzenia. Ta nierów-ność w podziale dóbr jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się konfliktów o charakterze społecznym41. Obecnie ok 1,2 miliarda ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie42. Ubóstwo tych ludzi związane 
jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych, niezbędnych 
do pokrycia określonego poziomu wydatków gospodarstw domowych43. Jak się ocenia wymieniona populacja wydaje na życie mniej niż 1,25 dolara dziennie44. W efekcie ubóstwo prowadzi do wykluczenia spo-
łecznego, a poprzez brak możliwości korzystania z dóbr i usług utrud-
nia pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych oraz in-
frastruktury społecznej, a tym samym uniemożliwia życie na wystar-
czającym poziomie45. Przede wszystkim ta grupa osób jest przedmio-tem zainteresowania grup ekstremistycznych i z niej najczęściej re-krutują swoich członków, gdyż najłatwiej przekształcić ich frustrację w postawy agresywne. W związku z tym, można stwierdzić, że jed-nym z negatywnych efektów globalizacji może być rozwój terrory-zmu lub przestępczości zorganizowanej.  Ponadto obserwowane współcześnie zmiany w znacznym stopniu spowodowane są dynamicznym rozwojem nowych technologii. Są one wykorzystywane praktycznie we wszystkich obszarach funkcjo-nowania państwa. Zmiany te stymulują procesy globalizacyjne i uznawane są za zjawisko o charakterze rewolucyjnym. Technologia ewoluuje zgodnie z kierunkiem i tempem zmian, a w większości ko-rzyści wynikające z jej rozwoju czerpią kraje rozwinięte. Mają one, w przeciwieństwie do krajów rozwijających się, zdecydowanie większy dostęp do narzędzi badawczych oraz do opracowywania innowacji i ich implementacji w środowisko społeczne. Powoduje to dalszą dys-proporcję między bogatymi i biednymi. Biedni ludzie, sfrustrowani i mocno umotywowani do walki o sprawiedliwy byt, nie wykorzystują innowacji do poprawy egzystencji i jakości życia, lecz używają jej do 
                                                            41 J. Kupiński, J. Teska, s. 21. 42 Ubóstwo na świecie: 1,2 mld ludzi żyje w skrajnej biedzie. Źródło: https://www.money.pl, [dostęp: 11.12.2018). 43 S.  Kalinowski,  W. Łuczka-Bakuła, Wybrane monetarne wskaźniki społecznego 
wykluczenia, „Polityka Społeczna”,2005, nr 7. 44 Ubóstwo na świecie: 1,2 mld ludzi żyje w skrajnej biedzie. Źródło: https://www.money.pl, [dostęp: 11.12.2018). 45 Ibidem. 
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walki i niszczenia własnego środowiska. Szczególnego znaczenia na-brał internet oraz wszelkiego rodzaju systemy informatyczne. Inter-net umożliwia całym narodom i krajom niekontrolowany dostęp do bazy informacyjnej, naukowo-technicznej i przemysłowej. Kraje nie-stabilnie politycznie oraz militarnie, jak również wszelkiego rodzaju organizacje eksternistyczne również korzystają z tych baz i wzorując się, kopiują technologię i wzmacniają swój własny potencjał46. Ponad-to sytuacja taka sprzyja również powstawaniu nowych ponadpań-stwowych liderów gospodarczych i militarnych. Obecnie aktorzy państwowi lub niepaństwowi korzystają z takich narzędzi jak polity-ka i informacja, a swoje cele osiągają kosztem innych uczestników stosunków międzynarodowych, wykorzystując ich podatność na swo-je działania. Efektem takiego postępowania mogą być narastające napięcia pomiędzy państwami, a także kryzysy w przestrzeni mię-dzynarodowej47. Konieczność funkcjonowania państw w środowisku geopolitycznym powoduje, że w przestrzeni „globalnej” ponadpań-stwowej czy też transnarodowej identyfikuje się aktorów niepań-stwowych jak: organizacje pozarządowe, korporacje transnarodowe o rozproszonej anonimowej własności. Za M. El Ghamari jednym z głównych zagrożeń dla Europy i jej narodów jest kryzys tożsamości, co stanowi doskonałą sytuację dla organizacji terrorystycznych, pró-bujących budować globalny – wirtualny Kalifat48. Do innych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w perspektywie długoterminowej zali-czyć można problem utrzymania stabilności politycznej państw wy-nikający ze skłonności populistycznych ich elit rządzących, problem nadążania za szybkim rozwojem nowych technologii i dostosowa-niem rozwiązań prawnych w tym zakresie, zagrożenia stabilności gospodarczej, w tym: wzrost zadłużenia państw, ograniczone możli-wości nadzoru państw nad ponadpaństwowym systemem finanso-wym i przepływów finansowych, niekontrolowany napływ uchodź-ców z obszarów objętych konfliktem, których skutki są trudne do oszacowania oraz niestabilność rządów w państwach Bliskiego Wschodu, która może stać się przyczyną dla nowych ugrupowań ra-dykalnych, a także spadek znaczenia międzynarodowych organizacji i struktur bezpieczeństwa, co będzie powodowało erozję systemu prawa międzynarodowego.  
                                                            46 Ibidem, s. 22. 47 J. Kupiński, J. Teska, s. 21. 48 M. El Ghamari, Kalifat Daesh – religijna potrzeba czy zagrożenie terrorystyczne, Rocznik Bezpieczeństwa, Wrocław 2018, s. 37. 



32 
 

W opinii wielu ekspertów jak również UE i NATO obserwuje się nową formę zagrożeń, powszechnie zwanymi hybrydowymi. Sta-nowią one obecnie nową formę zagrożenia, które umożliwia agreso-rowi stosowanie różnych form narzędzi w celu skrytego dokonania destabilizacji jednego lub kilku obszarów np. politycznego, ekono-micznego, społecznego itp. Wynika z tego, że hybrydowość jest cechą dysfunkcjonalną ponieważ utrudnia identyfikację rzeczywistych za-grożeń ze względu na anonimowość aktora (aktorów) oraz jego dzia-łanie na wielu płaszczyznach. Obrona przed takimi zagrożeniami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. 
 
Percepcja bezpieczeństwa 
 Jak zauważa C. Jean:  

 
sytuacja ta zmieniła się w stosunku do przeszłości. Wiedza i informacja 
stały się wymiarem krytycznym zarówno w strategii, jak i gospodarce. 
Siła wojskowa utraciła centralne miejsce w ustalaniu hierarchii państw. 
Konkurencja między państwami uprzemysłowionymi ma obecnie cha-
rakter ekonomiczny, a nie wojskowy. W przeszłości myślenie o państwie 
znaczyło myślenie o wojnie, dzisiaj oznacza myślenie przede wszystkim 
o jego zdolności geoekonomicznej49.   Podobny pogląd przedstawia T. Bąk, zdaniem którego procesy 

zachodzące w Europie i na świecie, szczególnie w ostatnich latach, 
prowadzą do sytuacji, w której następują przeobrażenia: ustrojowe, 
społeczno-polityczne, ekonomiczno-gospodarcze i militarne o trudnych 
do przewidzenia skutkach50. Należy dodać, że trwający do 1991 roku stan napięcia pomiędzy państwami bloku wschodniego i NATO po-wodował, że świat znajdował się w cieniu zagrożenia wielką wojną, która mogła zakończyć się zniszczeniem życia na Ziemi51.  Zatem stan bezpieczeństwa państwa może być postrzegany jako odzwierciedlenie jego złożonej struktury funkcjonowania w środowi-sku geopolitycznym. Wielowymiarowość i złożoność powstawania zagrożeń oraz nieustanne zachodzące zmiany m.in. w obszarach poli-
                                                            49  C. Jean, s. 25. 50 T. Bąk, Z. Ciekanowski, s. 9. 51 R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 11. 
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tycznym, gospodarczym, społecznym i informacyjnym są źródłem powstawania zagrożeń. Zmiany szczególnie w stosunkach międzynarodowych sprawiają, że największym wyzwaniem dla państw jest zapewnienie ich bezpie-czeństwa52. Jak dodaje K. Ligęza zapewnienie bezpieczeństwa zarów-no społeczności lokalnej jak i narodu stanowi zasadniczy cel państwa i stanowi o jego najwyższej formie organizacji życia narodowego 53. Ponadto we współczesnym środowisku bezpieczeństwa zauważa się, że zagrożenia są rezultatem wielu zjawisk i procesów, które pozo-stawały do niedawna poza głównym nurtem zainteresowania polity-ków i analityków. Te zjawiska wymagają zasadniczego przeoriento-wania nie tylko odpowiednich doktryn, planowania działań, wyposa-żenia sił zbrojnych czy odpowiedniej infrastruktury, ale zasadniczo samego myślenia o budowaniu bezpieczeństwa. Dlatego niezbędne jest uczynienie z zagrożeń elementu ryzyka oraz uświadomienie so-bie, że bezpieczeństwo to nie brak zagrożeń, ale niski akceptowalny poziom ryzyka ich wystąpienia54. Optymalny poziom bezpieczeństwa państwa można osiągnąć po-przez dążenie do efektywnego rozpoznania i identyfikacji zagrożeń tych istniejących - ale nie wykrytych, jak również przyszłych, które będą skutkiem podjętych decyzji politycznych jak i efektem zmian zachodzących w dynamicznym środowisku bezpieczeństwa. Dlatego też należy traktować bezpieczeństwo jako zmienny w czasie proces, nie zaś jako stan o niezmiennych cechach i parametrach55. Toteż, nie-
                                                            52 Bezpieczeństwo (ang. security) – stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co czło-wiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr material-nych. Wyróżnia się m. in. bezpieczeństwo globalne regionalne, narodowe; bezpie-czeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne, publiczne, wewnętrzne, społeczne. Bezpieczeństwo może być rozumiane negatywnie bądź pozytywnie. W rozumieniu negatywnym zwraca się przede wszystkim uwagę na brak zagrożeń, w pozytyw-nym zaś traktuje się je jako stan pewności, przetrwania, swobód rozwojowych. 
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 14. 53 K. Ligęza, E. Iwanina-Szopińska, Zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowa-
nej w sytuacjach kryzysowych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa, [w:] Para-
dygmaty badań nad bezpieczeństwem, red. naukowa M. Kopczewski, Poznań 2013, s. 353. 54 G. Ciechanowski, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, [w:] G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys. (red.), Szczecin 2017, s. 7–8. 55 J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość. Warszawa 1996, s. 91–105. 
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zwykle ważnym jest tworzenie takich narzędzi, które umożliwią roz-poznanie i zrozumienie istoty zjawisk, które mogą pojawić się w spo-sób nagły i nieoczekiwany, które będą miały wielowymiarowy cha-rakter, a ich skutki zagrożą bezpieczeństwu. Pomimo, że przyszłości nie można dokładnie przewidzieć to celowym pozostaje opracowanie takiego narzędzia, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa państwa wy-maga rzetelnej i systematycznej analizy trendów i zjawisk zachodzą-cych w środowisku bezpieczeństwa. Dotyczy to rozwoju współcze-snych technologii jak również uwzględnienia komunikacji strategicz-nej jako skutecznego narzędzia w osiąganiu założonych celów strate-gicznych i politycznych. W obecnych uwarunkowaniach rośnie rola instrumentów niemilitarnych szczególnie we wstępnej fazie rozwija-jącego się konfliktu. Wymaga to poszukiwania odpowiednich mecha-nizmów i procedur, które zagwarantują właściwy udział wszystkich zaangażowanych podmiotów, co oznacza potrzebę szerszego podej-ścia do pojmowania bezpieczeństwa i oparcia go nie tylko na zdolno-ściach wojskowych, ale również i cywilnych. W sytuacji np. przeciw-działania zagrożeniom o znamionach hybrydowych nie powinno się brać pod uwagę tylko możliwości reakcji na zaistniałą sytuację kryzy-sową, ale przede wszystkim rozważyć należy budowanie możliwości prewencyjnych dla nowego typu zagrożeń. Ponadto, wyzwaniem dla polityki obronnej i globalnego bezpieczeństwa jest identyfikacja za-grożeń w obecnym środowisku bezpieczeństwa oraz wypracowanie strategii do przeciwdziałania im. Bezpieczeństwo państwa  w ujęciu ogólnym jest jedną z podstawowych kategorii przypisywanych więk-
szości przedmiotów poznania ludzkiego (…) i niewątpliwie jest jedną z 
podstawowych potrzeb człowieka, grup społecznych i społeczeństw56. Staje się to tym istotniejsze, im więcej nowych zagrożeń postrzegamy. Jak zauważa J. Stańczyk, bezpieczeństwo jest nie tyle określonym sta-
nem rzeczy, ile ciągłym procesem społecznym, w ramach którego pod-
mioty działające starają się doskonalić mechanizmy zapewniające im 
poczucie bezpieczeństwa57. Współczesne zagrożenia są rezultatem wielu zjawisk i procesów, które powstawały do niedawna poza głów-nym nurtem zainteresowania polityków i analityków. Te zjawiska wymagają zasadniczego przeorientowania nie tylko odpowiednich doktryn, planowania działań, wyposażenia sił zbrojnych czy odpo-
                                                            56 B. Zdrodowski, Istota bezpieczeństwa, w Wybrane problemy bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa, A. Misiuk (red.), 2014, nr 34, s. 32. 57 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18. 
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wiedniej infrastruktury, ale zasadniczo samego myślenia o budowa-niu bezpieczeństwa. Zatem niezbędnym jest uczynienie z zagrożeń elementu ryzyka oraz uświadomienie sobie, że bezpieczeństwo to nie brak zagrożeń ale niski akceptowalny poziom ryzyka ich wystąpie-nia58. Wysiłki w zakresie bezpieczeństwa państwa wymagają stałej koordynacji przedsięwzięć na różnych poziomach i obszarach jego funkcjonowania, których zasadniczym celem będzie zapewnienie in-teresów podmiotów w nim funkcjonujących. Ponadto należy zauwa-żyć, że w zglobalizowanym świecie nie można stwierdzić, iż zagroże-nia bezpieczeństwa państwa A i B nie dotyczą państwa C. Współcze-śnie bezpieczeństwo coraz częściej przyrównywane jest do „kostek domina”, poruszenie jednej powoduje lawinowy upadek innych59. Analizując uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, należy wziąć pod uwagę charakter zachodzących zmian w ujęciu pozytywnym jak i 
negatywnym. (…) przy braku reakcji ze strony organów państwa poja-
wiające się szanse mogą być niewykorzystane, a w niekorzystnych uwa-
runkowaniach, zbiór zakłóceń może przerodzić się w zdarzenia, które 
mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie państwa (tworzyć za-
grożenia) i to zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrz-
nym60. Na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie problema-tyki związanej z uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi państwa, można postawić tezę, że dla każdego z państw mają one charakter indywidualny. W związku z tym, wymaga to każdorazowo rozpatrywania państwa przez pryzmat organizmu społecznego z uwzględnieniem jego funkcji zewnętrznych i wewnętrznych. Należy dodać, że: niemożliwe jest stworzenie jednolitych kryteriów dla wszystkich państw. Należy jednak pamiętać, że każdy region, a nawet każde państwo ma swoje indywidualne środki ciężkości61 bezpie-czeństwa narodowego. Mogą one mieć charakter materialny lub nie-materialny, a także różnić się miedzy sobą. Dla niektórych państw takim środkiem ciężkości będą surowce energetyczne, np. woda, gaz 
                                                            58 G. Ciechanowski Wstęp [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, G. Ciecha-nowski, M. Romańczuk, J. Pilżys (red.), Szczecin 2017, s. 7–8. 59 T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2006, nr 4, s. 89. 60 Szerzej: Z. Kulisz, Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecz-
nej, w Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2012/2013, Wrocław 2013, s. 147.  61 Środek ciężkości to centrum siły i możliwości działania. Zniszczenie, obezwład-nienie lub porażenie środka ciężkości przez oponenta jest bezpośrednią przyczyną niepowodzenia w realizacji założonego stanu końcowego, T. Szubrycht, s. 91. 
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ziemny, ropa naftowa, rudy metali bądź siły zbrojne. Z kolei niemate-rialnymi środkami ciężkości mogą być aspiracje grup mniejszościo-wych, trwałość sojuszu lub wola narodu przeciwstawienia się zagro-żeniom62. Dla każdego z państw takim wspólnym elementem bez któ-rego państwo nie jest w stanie sprawnie funkcjonować to naród. (…) Zatem głównym determinantem bezpieczeństwa państwa będą spo-łeczne potrzeby narodu i to zarówno w aspekcie bezpiecznego istnie-nia w środowisku międzynarodowym, jak i trwałego oraz niezakłó-conego rozwoju we wszystkich dziedzinach aktywności społecznej63. Współczesne zagrożenia i niebezpieczne zjawiska stanowią odbicie zmian, jakie ciągle się dokonują w życiu narodów i państw, a także są efektem działań podejmowanych przez państwa i aktorów niepań-stwowych w celu zapewnienia własnych interesów64. Rozumienie zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa państwa jest kluczowym dla zapewnienia jego trwałości. Kwestia ta jest ważna, ponieważ może mieć w przyszłości wpływ na udzielenie pomocy so-juszniczej jednemu z państw członkowskich NATO. Zgodnie bowiem z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego państwa NATO65 są zobowią-zane do udzielenia sobie wzajemnej pomocy tylko w przypadku zbrojnej napaści na jedno z nich.  
 
Problem identyfikacji i analizy zagrożeń  Przeprowadzone dotychczas badania oraz kwerenda literatury wskazują na brak zwartego opracowania w odniesieniu do metodolo-gicznego i metodycznego podejścia do wykrywania, identyfikacji i analizy zagrożeń, co jest sine qua non w rozważaniach o bezpieczeń-stwie państwa66. Jak zauważa M. Cieślarczyk coraz większa liczba 
czynników wpływających na bezpieczeństwo pojedynczych osób i grup 
społecznych, nie ułatwiają rozumienia tego – czym jest bezpieczeństwo 

                                                            62 Ibidem, s. 90–91. 63 Z. Kulisz, s. 150.  64 R. Zięba, s. 9. 65 Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., art. 5, Dziennik Ustaw nr 87 z 2000 r., poz. 970. 66 J. Keplin, C. Pawlak, Nauki o bezpieczeństwie – potrzeby i wyzwania, „Kwartalnik Bellona”, 2017, nr 22, s. 51–57. 
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i w jaki sposób ono staje się i skłania to do poszukiwania swoistego 
„abecadła” bezpieczeństwa67.  Do jednego z głównych problemów można zaliczyć rozpozna-wanie działań hybrydowych, które mają na celu wykorzystanie po-datności państwa na te działania68.  Aktualne zagrożenia są rezultatem wielu zjawisk i procesów, które powstawały do niedawna poza głównym nurtem zaintereso-wania polityków i analityków. Te zjawiska wymagają zasadniczego przeorientowania nie tylko odpowiednich doktryn, planowania dzia-łań, wyposażenia sił zbrojnych czy odpowiedniej infrastruktury, ale zasadniczo samego myślenia o budowaniu bezpieczeństwa. Przeciw-działanie zagrożeniom o znamionach hybrydowych musi być również działaniem długofalowym, obejmującej proces ciągłej oceny i aktuali-zowanie zagrożeń oraz redefiniowanie podejmowanych kroków cząstkowych. Skuteczność tych przeciwdziałań jest wręcz wprost proporcjonalna do właściwej oceny sytuacji, zagrożeń, wyzwań i możliwości. Błędna analiza może skutkować zarówno niewłaściwym działaniem, jak działaniem zbyt późnym, dlatego tak ważne jest pra-widłowe wczesne ocenianie ryzyka związanego z działaniem lub bez-czynnością69.  Szeroko pojęta problematyka bezpieczeństwa państwa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku identyfikacji realnych zagrożeń. Zatem rozpoznanie zachodzących procesów i zjawisk jest ważne i stwarza potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie. Dlatego głównym celem podejmowanych przedsięwzięć przez państwo powinno być zwiększenie jego odporności na zagrożenia. Przygotowanie to może odbywać się poprzez odpowiednie przydzie-lenie sił i środków oraz zapewnienie alternatywnych systemów za-bezpieczających te potrzeby. Optymalne wykorzystanie zgromadzo-nych sił i środków będzie decydowało o skuteczności podejmowa-nych przedsięwzięć podczas reagowania na sytuacje kryzysowe. L. Sykulski zwraca uwagę na fakt, że dzisiaj głównym wyznacznikiem odporności państwa na współczesne zagrożenia są - społeczne mora-le, integralność tożsamościowa społeczeństw i narodów oraz zdol-ność do narzucenia innym swojej wizji porządku politycznego. Dy-
                                                            67 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bez-
pieczeństwa, Siedlce 2009, s. 39. 68J. Keplin, Zjawisko hybrydowości,” Przegląd Sił Zbrojnych” 2017, nr 4, s. 8–11. 69 D. Niedzielski, Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i  zdolności Sił 
Zbrojnych RP, „Kwartalnik Bellona”, 2016, nr 2, s. 43–44. 
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plomacja publiczna staje się wiodącą w stosunku do dyplomacji kla-sycznej, a wojna informacyjna rozumiana jest jako oddziaływanie na sferę świadomości całych społeczeństw, by zmienić ich poglądy w określonym obszarze, jest zasadniczą realizacją celów politycznych70.  Powoduje to, że należy zadać sobie pytanie czym w dzisiejszej rzeczy-
wistości jest odporność państwa i społeczeństwa? oraz czym różni się 
odporność od gotowości?  Większość zagrożeń o charakterze hybrydowym będzie łamać klasyczne stereotypy w zakresie charakteru zagrożenia. Ze względu na ich zakres i skutki, wiele z nich będzie zaskoczeniem, bez oznak wcześniejszych symptomów. Sprawia to, że niezbędnym jest efek-tywne poszukanie różnic i podobieństw, dokonywania analizy i syn-tezy, oceny i krytyki, poszukiwania i wyjaśniania, a następnie ocenia-nia postawionych hipotez. Myślenie twórczo-syntetyczne umożliwia dobre rozwiązywanie zadań, które wymagają: wyobrażania, odkry-wania, niekonwencjonalnego łączenia odległych pojęć i faktów, pro-jektowania, przewidywania hipotez i formułowania przypuszczeń na temat wyników ich weryfikacji, tworzenia rzeczy nowych i oryginal-nych. Myślenie praktyczno-kontekstualne niezbędne jest w toku roz-wiązywania zadań, które wymagają zastosowania wiedzy i zdobytych umiejętności w praktyce. Myślenie to jest szczególnie pożądane w toku rozwiązywaniu realnych problemów. Dlatego, gdy świat jest niedoskonały i składa się ze sprzecznych interesów, rywalizujących ze sobą wartości71 zasadnym jest dokonanie opracowania modelu, który umożliwi identyfikacje, analizę zagrożeń nie tylko w jednym obszarze jak np. politycznym i gospodarczym ale powiązanie zagro-żenia z innymi obszarami jak społeczny lub informacyjny72. Warun-kiem wykonania właściwej identyfikacji zagrożeń jest analiza stanu faktycznego w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, a nie tylko w stanach zagrożenia czy kryzysu. Jak zauważa Anna Ant-czak-Barzan:   

brak umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń w ujęciu długo-
falowym na podstawie rozwijających się trendów wewnętrznych i ze-

                                                            70 L. Sykulski, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Prze-gląd Geopolityczny” 2015, Tom 11, s. 103–106. 71 J. Bartosiak, s. 26. 72 J. Keplin, Analityczny model działań hybrydowych narzędziem wspomagającym 
bezpieczeństwo państwa w: Współczesne zagrożenia Bezpieczeństwa, G. Ciechanow-
ski, M. Romańczuk, J. Pilżys, (red.), Szczecin 2017, s. 147–158. 
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wnętrznych (w bliższym i dalszym otoczeniu państwa) może prowadzić 
do katastrofy. Polityka krótkowzroczności oraz dbania o partykularne 
prywatne interesy oraz walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami poli-
tycznymi już nieraz doprowadziły nasze państwo do klęski73.   Jak podkreśla K. Ligęza nie ma też możliwości rozpoznania wszystkich zagrożeń, gdyż część z nich zazwyczaj pojawia się z za-skoczenia, zarówno co do czasu jak i miejsca74. Jak dodaje istotą bez-pieczeństwa jest myślenie wyprzedzające o rodzaju zagrożeń i odpo-wiednie przygotowanie się do niwelowania skutków w przypadku ich wystąpienia75. Zatem głównym determinantem dla bezpieczeństwa państwa powinno być zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeń-

stwa państwa (…) poprzez dążenie do efektywnego rozpoznania 
i identyfikacji zagrożeń tych istniejących - ale nie wykrytych, jak rów-
nież przyszłych, które będą skutkiem podjętych decyzji politycznych jak 
i efektem zmian zachodzących w dynamicznym środowisku bezpieczeń-
stwa76. Toteż, niezwykle ważnym jest tworzenie takich narzędzi, któ-re umożliwią rozpoznanie zagrożeń, które mogą pojawić się w sposób nagły i nieoczekiwany, które będą miały wielowymiarowy charakter, a ich skutki mogą być przyczyną destabilizacji państwa. Potencjalne zagrożenia zarówno z obszarów politycznego, ekonomicznego jak i społecznego rozwijają się stosunkowo wolno, jednak w skutkach często o dużym zasięgu i konsekwencjami nie tylko w obszarze któ-rym one wystąpiły ale również w pozostałych (np. zagrożenie z ob-szaru politycznego będzie oddziaływać np. na obszar ekonomiczny lub społeczny). Zatem rozpoznanie zagrożeń, ich eliminacja lub ogra-niczanie skutków są działaniami leżącymi w obszarze zainteresowa-nia państwa oraz instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpie-czeństwo.  Nie można rozważać subiektywnego stanu jakiegoś podmiotu, jakim jest jego bezpieczeństwo, bez realnego istnienia tegoż podmio-tu77. T. Jemioło podkreśla, że w procesie badania bezpieczeństwa 
                                                            73A. Antczak-Barzan, Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Wybrane 
problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Warszawa 2014, s. 228. 74 K. Ligęza, E. Iwanina-Szopińska, s. 354. 75 Ibidem, s. 364. 76 J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość. Warszawa 1996, s. 91–105. 77 B. Wiśniewski, Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011, s. 13. 
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każde zjawisko powinno być rozpatrywane jako system złożony z elementów i sprzężeń między nimi występującymi. Należy przy tym mieć na uwadze, że w systemie ważniejszą rolę odgrywają sprzężenia niż pojedyncze elementy systemu78.  Podobne podejście prezentuje K. Rokiciński tłumacząc, że funk-
cjonowanie każdej z dziedzin współczesnego świata opiera się na sys-
temowym bądź sieciocentrycznym przepływie informacji79. Z perspek-tywy państwa myślenie o przyszłości, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa kraju i następnych pokoleń musi być istotą polityki bezpieczeństwa. Strategiczne myślenie wymaga prognozowania dłu-goterminowego. Przyszłości dokładnie przewidzieć nie można, ale 
można się do niej jak najlepiej przygotować, tzn. twórczo zaprojekto-
wać działania i wytrwale je realizować80. Zawężenie analizy zagroże-nia bez uwzględnienia wpływu otoczenia (globalnego, regionalnego, lokalnego) nie pozwala na kompleksową analizę zagrożenia w okre-ślonych obszarach.  Na podstawie realizowanych prac w UE i NATO stwierdza się, że budowanie odporności państwa jest w zakresie odpowiedzialności narodowej. Zatem każde z państw powinno budować swój system bezpieczeństwa, odporny na skutki współczesnych zagrożeń. Deter-minuje to konieczność zrozumienia mechanizmów tych zagrożeń, co w przyszłości ułatwi proces podejmowania decyzji i skutecznego przeciwdziałania im. Istotnym jest również rozwijanie metodologicz-nego podejścia w zakresie badania bezpieczeństwa. Równie ważnym jest przygotowywanie analiz strategicznych środowiska bezpieczeń-stwa, opartych na danych historycznych i obserwowanych trendów. Analiza taka powinna zawierać długoterminowe aspekty prawdopo-dobnego, przyszłego środowiska bezpieczeństwa, spowodowana zmianami społecznymi, rozwojem nowych technologii, a także uwzględnieniem skutków globalizacji. Podejście takie pozwoli na zde-finiowanie kierunków zmian i rozwoju zdolności, jakie powinny być rozwijane. Za L. Sykulskim w obecnych uwarunkowaniach geopoli-
tycznych głównym czynnikiem, który wpływa na odporność państw jest 
                                                            78 T. Jemioło, A. Dawidczuk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2017, s. 47. 79 K. Rokiciński, L. Borowicz, Rola komunikacji strategicznej w procesie zarzadzania 
kryzysowego, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, M. Kopczewski, (red.), Poznań 2013, s. 73. 80 H. Świeboda, Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospo-
litej Polskiej, Warszawa 2017, s. 12. 
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społeczne morale, integralność tożsamościowa społeczeństw i naro-
dów81. W związku z tym państwa jak i organizacje międzynarodowe muszą być przygotowane na nowe zagrożenia i posiadać zdolności do ich przeciwdziałania, a przede wszystkim wykorzystać Lessons Lear-
ned z dotychczasowej działalności w środowisku geopolitycznym. Odporność wymaga poprawy wysiłków edukacyjnych i łączenie misji sił zbrojnych i układu pozamilitarnego. Rewitalizacja kompleksowego podejścia polegać powinna współpracy wielostronnej, pomimo często rozbieżnych interesów organizacyjnych, ograniczonego zrozumienia i różnych oczekiwań wśród interesariuszy.  
 
Zakończenie  Problemy poruszone w niniejszym artykule nie wyczerpują wszystkich problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Jednak można zauważyć, że nie potrzeba jednoznacznych definicji i kategorii zagrożeń, aby zrozumieć, że środowisko bezpie-czeństwa państw jest sieciowe i rozproszone na wiele obszarów. Po-strzeganie zagrożeń z perspektywy czasu jest łatwe, trudniejsze jest rozpoznanie ich symptomów, a prawdziwym wyzwaniem jest przygo-towanie takich prognoz, które pozwolą na uchwycenie tendencji i kierunków zmian w przyszłości. Dlatego, przy takiej percepcji zagro-żeń istotnym jest postrzeganie bezpieczeństwa państwa przez pry-zmat jego słabości i podatności na zagrożenia, w aspekcie budowania ich odporności. Nie mniej jednak jednym z rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa państwa może być przygotowanie takich ośrodków analitycznych i narzędzi, które umożliwią przygotowanie możliwych prognoz i scenariuszy, które będą mogły wesprzeć instytucje i ośrod-ki odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. 
 
Abstract  Globalization and the growing interdependence are often result in the unpredictability of phenomena whose action is not limited by geographical and political barriers. Until today, the state was consid-ered as the main actor in the international arena. But nowadays the progressing globalization processes is a cause of formed the new ac-tors knows as non-state actors. By their actions they can effectively 
                                                            81 L. Sykulski, s. 111. 
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influence the state's policy and economy. In addition, this situation has caused the emergence of the new type of Hybrid Threats that arise from the aggressor. Therefore, a comprehensive approach to security issues is determined by the need to effectively recognize and identify threats that are the result of changes taking place in a dy-namic geopolitical environment. 
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Janusz Płaczek Lotnicza Akademia Wojskowa  

 
WOKÓŁ TEORII I PRAKTYKI POJMOWANIA  

ORAZ SZACOWANIA POTĘGI PAŃSTWA 
 
 
Wstęp 
 Zagadnienia związane z teorią i praktyką szacowania potęgi państwa należą do złożonego obszaru wiedzy z punktu widzenia me-rytorycznego i metodologicznego. Tak jak zmieniają się akcenty w głównych składowych postrzegania bezpieczeństwa, tak należy widzieć jego model obliczeń. W historii rozwoju tego zagadnienia należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak np.: zasoby ludzkie, tery-torium, siła oręża, ilość posiadanych kruszców szlachetnych, dostęp do kolonii, panowanie na morzu, poziom industrializacji, liberalne prawo, obowiązujące sojusze czy dysponowanie bronią jądrową. Współcześnie nie jest to już tylko siła twarda ale coraz mocniej daje o sobie znać siła miękka. Oznacza to szersze postrzeganie elementów związanych z wiedzą, kulturą i społeczeństwem informacyjnym. Spróbuję więc – w tym artykule – w sposób syntetyczny zająć się czynnikami, które kształtują siłę państwa oraz sposobem szacowania jego potęgi. Taki też jest cel. Przedstawiam obowiązujące w literatu-rze przedmiotu pewne uogólnienia z tego obszaru wiedzy i kreślę kierunki poprawy tego stanu. Oczywiście ze względu na fakt, że ma-my do czynienia z rozległą wiedzą należy traktować ten materiałem jako przyczynek do badań. Z punktu widzenia metodyki prowadzonych dociekań należy wskazać, że podmiotem czynionego tu dyskursu jest państwo jako jednostka polityczna i prawa międzynarodowego, a przedmiotem jej potęga i siła. Do głównych metod badawczych wykorzystanych w tym opracowaniu zaliczam: analizę, syntezę, kwerendę literatury przed-miotu, wybrane metody statystyczne, komparatystykę oraz wnio-skowanie. Bazą do czynionych tu studiów i uogólnień stanowiły tu: pozycje zwarte, artykuły, akty prawne, źródła internetowe oraz opra-cowania statystyczne. Struktura artykułu to sześć merytorycznych i silnie złączonych ze sobą punktów. 
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Materiał wydaje się być przydatny dla analityków zajmujących się uogólnieniem zjawisk na szczeblu makro, będących na pograni-czu: politologii, strategii, gospodarki i techniki. Bowiem międzynaro-dowy układ sił jest najważniejszą cechą polityczną współczesnej kon-stelacji państw działającym w turbulentnym otoczeniu.  
Pojmowanie bezpieczeństwa narodowego, potęgi, siły oraz mocy 
państwa 
 Bezpieczeństwo jest kategorią wielopłaszczyznową i obejmuje całokształt problematyki w wymiarze narodowym i międzynarodo-wym. Dodatkowo postrzega się je jako globalne dobro publiczne82. W najogólniejszym rozumieniu mowa jest o stanie, który odzwiercie-dla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń83. W tym znacze-niu mówi się także o stanie i poczuciu pewności, wolności od zagro-żeń84. Ujmując to jeszcze inaczej bezpieczeństwo to stan przewyższa-nia posiadanego potencjału obronnego nad występującymi zagroże-niami. Należy też mówić nie tylko o stanie (ujęcie statyczne), ale rów-nież o procesie (ujęcie dynamiczne). Wówczas oznacza to ciągłą dzia-łalność zarówno jednostek, społeczności lokalnych, państw czy orga-nizacji międzynarodowych w tworzeniu pożądanego stanu bezpie-czeństwa85. Oczywiście te zagrożenia mogą być postrzegane na płasz-czyźnie wewnętrznej lub zewnętrznej. Współcześnie jednak ten po-dział w wielu przypadkach się już nie sprawdza. Bowiem co było kie-dyś zewnętrzne stało się wewnętrzne i na odwrót. Wynika to z faktu ewoluowania samych zagrożeń ich siły występowania, jak również ryzyka ich pojawienia się.  Tradycyjnie bezpieczeństwo ogranicza się do zapewnienia prze-trwania danego podmiotu międzynarodowego oraz swobodnego jego rozwoju86. Aktualnie raczej chodzi już nie o samodzielność bytu – bowiem takowa jest zapewniona – ale przede wszystkim o nadążanie za postępem, aby nie dopuścić do opóźnienia czy też nierównowagi 
                                                            82 K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
Przegląd aktualnego stanu, K. Żukrowska (red.), Warszawa 2011, s. 31. 83 Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 16. 84 R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989 nr 4, s. 10. 85 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, R. Jakubczak i J. Flis (red.),  Warszawa 2006, s. 15. 86 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15. 
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z otoczeniem międzynarodowym. Tym samym istotą bezpieczeństwa jest pewność czyli nienaruszalność przetrwania i swoboda rozwoju. Oznacza to w sumie minimalizację niepewności. Jest to właśnie przedmiotem polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego każde-go państwa. Obok ciągle aktualnych i ważnych aspektów wojskowych i poli-tycznych, o bezpieczeństwie decydują w równym stopniu czynniki gospodarcze, środowiskowe, surowcowe i społeczno-kulturowe87. W literaturze przedmiotu w najprostszym podziale bezpieczeństwa uwypukla się trzy główne płaszczyzny. Mowa tu o bezpieczeństwie politycznym, militarnym i gospodarczym (tabela 1). Oczywiście moż-na wyodrębnić jeszcze bardziej szczegółowe klasyfikacje, ale ten po-dział uwypukla istotę postrzegania analizowanego bezpieczeństwa. Pierwsza warstwa dotyczy przede wszystkim formy sprawowania rządów w państwie, odniesienia się do pluralizmu politycznego, przynależności państwa do organizacji politycznych w świecie 
i w regionie, zaangażowania państwa we wspólnocie międzynarodo-wej oraz współpracy z sąsiadami.  Druga odnosi się do siły militarnej państwa. Posiadania własne-go potencjału oręża odstraszania, wyposażenia i wyszkolenia armii, przynależności do sojuszy militarnych oraz bytności żołnierzy w mi-sjach zagranicznych. Odgrywa tu także swoją rolę jakość bieżącej tak-tyki i strategii88 i jej praktyczne opanowanie. Ostatni element to aspekty finansowo-gospodarcze państwa, czyli odniesienia do jej kondycji i dynamiki wzrostu gospodarczego oraz poziomu roz-woju społeczno-gospodarczego. Ma tu także swój wpływ przynależ-ność do unii gospodarczej czy monetarnej.  Z pewnością należy pamiętać, że wszystkie te płaszczyzny wza-jemnie się przenikają i uzupełniają tworząc specyficzną wartość do-daną. Ważna jest także ewolucja pierwszeństwa postrzegania tych płaszczyzn. W dobie międzynarodowych sporów i konfliktów wystę-puje prymat polityki nad aspektami militarnymi i gospodarczymi. Natomiast w okresie stabilności na arenie międzynarodowej, gdzie kwitnie handel zagraniczny, przepływy kapitału i osób – zdecydowa-nie prym ma walor gospodarczy. Dlatego też, musi występować cały 
                                                            87 E. Zabłocki, Kategorie. Zagrożenia. System Bezpieczeństwa narodowego, Warsza-wa 2013, s. 16. 88 M. Sułek, Potęga państwa. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, s. 67. 
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czas balas między elementami „twardymi” kształtującymi bezpie-czeństwo a „miękkimi”.  Porządek światowy musi dziś opierać się na czymś więcej niż tradycyjna wojskowa równowaga sił89. Oprócz tego ogromna rola spoczywa tu na tworzeniu koalicji, wówczas bezpieczeństwo ma znamiona systemu kooperacyjnego. W sumie współcześnie – nie ma tańszego sposobu i skutecznego działania. Tak też czynią to dziś np. państwa NATO. Niemniej jednak, aby to bezpieczeństwo zagwaran-tować swoim obywatelom, w coraz większym stopniu muszą anga-żować się w gwarantowanie bezpieczeństwa poza granicami swojego państwa oraz niwelować zagrożenia asymetryczne (jedna ze stron posiada wyrazistą przewagę, a słabsza dąży do jej zneutralizowania poprzez zastosowanie odmiennej strategii i taktyki zmagania się z przeciwnikiem przeważającym ilościowo i jakościowo)90. 
 Tabela 1. Bezpieczeństwo państwa – istota, zależności i podziały  

Suwerenność państwaPolityczna Militarna ekonomiczna 
Strategia państwaPolityczna Militarna ekonomiczna 

Bezpieczeństwo państwaPolityczne Militarne ekonomiczne surowcowe, energetyczne, żywnościowe, finansowe, ekologiczne, go-spodarczo-obronne, informatyczne, społeczno-kulturowe, infrastruktury technicznej, demograficzne, technologiczne, publiczne, informacyjne bariery i zagrożenia czynniki kształtujące bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo grupy państw bezpieczeństwo globalne bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zewnętrzne  Źródło: S.T. Kurek, K. Pietrzyk, J. Płaczek, Potrzeba opracowania zintegrowanej stra-
tegii kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, [w:] Bezpieczeństwo eko-

nomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, K. Raczkowski (red.), Warszawa 2014, s. 85. 
                                                            89 J.S. Nye jr. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 380. 90 J. Borkowski, Rozważania o zagrożeniach, Warszawa 2014, s. 22. 
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Nawet przeciętny obserwator polityki międzynarodowej może zaobserwować pewien paradoks bezpieczeństwa, że jeśli jedno pań-stwo się zbroi i czuje się bezpiecznie to sąsiednie odbiera to jako po-tencjalne zagrożenie. Tym samym aby zapobiec dużym różnicom sa-mo zaczyna się zbroić bądź też wstępuje do koalicji polityczno-militarnej. Taka współpraca i wspólne interesy gospodarcze ograni-czają skłonność państw do konfliktów między sobą.  Również znamienne jest, że państwa wysoko rozwinięte nie dą-żą do otwartego konfliktu między sobą, bowiem ich świadomość za-korzeniona jest w pokojowej egzystencji i współpracy. Natomiast sła-be państwa (państwa upadłe) właśnie próbują tą drogą tworzyć „no-wy ład”. Stąd też współcześnie mamy do czynienia z wojnami asyme-trycznymi, gdzie słaby potencjał próbuje zamachami, aktami terrory-stycznymi, porwaniami czy walką partyzancką dorównać silniejsze-mu, albo go wyraźnie osłabić.  Mówi się więc, że bezpieczeństwo nie powinno wchodzić wy-łącznie w zabezpieczenie przed kimś (czymś), lecz również współ-praca z kimś dla jego utrzymania jest tu jak najbardziej wskazana. Wszystko to pozwala na zdefiniowanie bezpieczeństwa międzynaro-dowego gdzie wszyscy członkowie wspólnoty międzynarodowej czu-ją się bezpieczni oraz, że w międzynarodowym systemie politycznym istnieją takie stosunki, bądź takie mechanizmy, które umożliwiają zagwarantowanie i praktyczne zapewnienie bezpieczeństwa wszyst-kim państwom. Stąd istota bezpieczeństwa międzynarodowego obejmuje normy, mechanizmy i warunki, które dają podmiotom sto-sunków międzynarodowych poczucie bezpieczeństwa i możliwość harmonijnego rozwoju bez nacisków z zewnątrz91. Pogłębione badania nad problematyką bezpieczeństwa dostrze-gają współcześnie, że podmiotem tych dociekań nie jest tylko pań-stwo czy też stosowne ugrupowanie polityczno-militarne a organiza-cje narodowe, ponadnarodowe (terrorystyczne czy gangi) czy grupy społeczne. Skutkuje to rozmywaniem się podmiotów i przedmiotów tego bezpieczeństwa. Czyli już nie tylko państwo i jego siła, potęga czy też moc, które sprawdzają się w starciu militarnym a zorientowa-ne pokojowo i niekiedy pacyfistycznie społeczeństwa. W skrajnych przypadkach to wyrzekanie się przemocy, rozbrajanie oraz likwidacja 
                                                            91 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa i narodów 
w procesie integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Toruń 2002, s. 171.  
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armii stałej. Niemniej jednak widać wyraźnie, że zagrożenia związane ze strachem i lękiem stają się tu pierwszoplanowe. Stąd mówi się o luce bezpieczeństwa czyli niedostatku potencjału obrony przed za-grożeniami dla przetrwania i rozwoju92.  W podsumowaniu tych dociekań można stwierdzić, że system bezpieczeństwa narodowego obejmuje siły, środki i zasoby przezna-czone przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze, odpowied-nio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny i ochronne) oraz podsystemów wsparcia (społeczne i gospodarcze)93.  Głównymi elementami bezpieczeństwa państwa są: potrzeba państwa (egzystencjalna); cel jego działania; stan braku jego zagro-żenia podstawowych wartości oraz narodu; poczucie pewności pań-stwa w środowisku międzynarodowym; stan równowagi pomiędzy zagrożeniem a potencjałem obronnym; zdolność narodu do ochrony swoich wartości; stan i proces społeczny zmierzający do samodosko-nalenia94. Współcześnie w społeczeństwie postindustrialnym to bez-pieczeństwo jest obiektem największego pożądania.  Tym samym nastąpiło przewartościowanie dobra najwyższego ze szczęścia na bezpieczeństwo lub też traktowanie bezpieczeństwa, jako bardziej realnego i rzeczywistego substytutu szczęścia95. Innymi słowy o ile bezpieczeństwo ma początkowo najważniejsze znaczenie, to po osiągnieciu jego określonego poziomu traci ono priorytet na rzecz dobrobytu96. Nie mniej jest dobrem naturalnym człowieka skłaniającym do starań o nie97. Trafną kategorią, która pozwala ocenić pozycję państwa w układzie międzynarodowym to potęga. Jest to istotna cecha każde-
                                                            92 R. Wróblewski, Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, [w:] Metodolo-
giczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, W. Kitler i T. Kośmider (red.), Warszawa 2015, s. 24. 93 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2014, pkt 15. 94 B. Balcerowicz, Obronność państwa średniego, Warszawa 1997, s. 33. 95 J. Świniarski, W. Chojnacki, Bezpieczeństwo jako współczesny substytut szczęścia, [w:] K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Współczesne postrzeganie 
bezpieczeństwa, Bielsko-Biała 2007, s. 13. 96 M. Wiatr, Strategia i koncepcja bezpieczeństwa, [w:] Teoretyczne i metodologiczne 
podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Z. Ścibiorek i Z. Zamiar (red.), Toruń 2016, s. 26. 97 J. Świnarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, War-szawa – Pruszków 1997, s. 56. 
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go państwa (jednostki politycznej). Określa ona jego możliwości i zdolności, jakie mogą być wykorzystane do realizacji najważniej-szych celów stosując właściwą strategię98.  Tym samym mamy do czynienia ze wdrażaniem swojej opcji, ale wpływa to na zachowanie innych państw w stosunkach międzynaro-dowych. Oznacza to, że tworzy się stosowny układu sił, który jednym odpowiada innym zaś nie. Jeżeli mówimy o potędze w stosunkach międzynarodowych to należy mieć na uwadze wszystkie zasoby bę-dące w dyspozycji państwa zarówno te materialne, jak i te niemate-rialne. Również należy tu postrzegać rangę tych państw w układzie międzynarodowym. Czyli pewien układ sił gdzie jeden podmiot jest silniejszy lub słabszy od drugiego. Tym samym wywierają one wpływ na siebie we wzajemnym działaniu czy też reakcji na swoje postępowanie lub też zachowania w różnych płaszczyznach. W konkluzji potęga warunkuje zapewnie-nie państwu swoje bezpieczeństwo a tym samym i rozwój. Chodzi więc o maksymalizację swojej potęgi99. Aby więc przetrwać i zacho-wać swoją pozycję na arenie międzynarodowym państwo musi nieu-stannie zabiegać o jej zwiększenie, gdyż to samo czynią inne podmio-ty polityczne. Stąd też można mówić, że jednostki polityczne prowa-dzą rywalizację o swoją potęgę. Stosują tu mieszankę współpracy i walki mając na uwadze uzyskanie jak najkorzystniejszego stosunku sił100. Robią to wszystkie podmioty, jednak te najsilniejsze są przed-miotem zainteresowania w polityce regionalnej czy światowej. Są bacznie obserwowane ich poczynania wewnętrzne i na niwie za-granicznej. Istotną cechą potęgi państw w stosunkach międzynarodowych jest jej względny charakter. Odnosi się to do możliwości jej zestawia-nia w grupie państw, regionie, kontynencie czy w skali świata. Chodzi tu o kolejność w tej potędze. Ważne jest także stwierdzenie, że potęga rozchodzi się zawsze promieniście, od centrum do peryferii. Ale tam daleko napotyka opór, jest to związane m.in. z kosztami transportu. 
                                                            98 D. Michalik, Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, Toruń 2012, s. 12. 99 J. Czaputowicz, Paradygmat w naukach o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk 
o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red.), Toruń 2015, s. 121.  100 M. Sułek, USA, UE i Chiny – trzy bieguny w globalnym układzie sił, [w:] Rocznik Strategiczny 2013/2014, Warszawa 2014, s. 332. 
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Takie nadmierne rozciągnięcie imperium prowadzi zwykle do wy-cieńczenia i upadku101 (np. Cesarstwo Rzymskie, ZSRR). Ważne jest postrzeganie tej potęgi w dwóch wymiarach tj. zaso-bowym i strumieniowym. To pierwsze odnosi się do możliwości czyli do potencjału (zasób możliwości, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś)102. Natomiast drugie do ilości przetwarzanej energii w cza-sie czyli mocy. W tym przypadku może to być np. PKB w danym roku. Stąd też na co dzień wykorzystywana jest moc – realna zdolność. Na-tomiast w czasie szczególnym liczy się potencjał, który można zmobi-lizować czy też wykrzesać z posiadanych zasobów. Wszystko to po-zwala teraz lepiej spojrzeć na potencjalne zagrożenia.   
Potrzeba kształtowania bezpieczeństwa narodowego widziana 
przez pryzmat istniejących zagrożeń 
 Mając na uwadze postrzeganie bezpieczeństwa narodowego na-leży wyjść od istniejących zagrożeń ich pojmowania oraz grupowania. Jest to konsekwencją stwierdzenia, że bezpieczeństwo bardzo często zestawiane jest w sposób konfrontacyjny z ryzykiem, które jest za-grożeniem dla stanu pewności103. Wyzwania przewyższające aktualne możliwości, w tym nieod-powiednio postrzegane i odbierane oraz niewłaściwie podejmowane w praktycznym działaniu przekształcają się w zagrożenia. Stąd pań-stwa, społeczeństwa, narody, społeczności lokalne, grupy, rodziny, wszelkie instytucje i organizacje oraz jednostki znajdują się w sytua-cji zagrożonej, jeżeli nie będą rozumiały istoty niebezpieczeństwa, nie będą wiedziały jak je pokonać, nie będą umiały tego czynić i nie będą chciały przystąpić do aktywnego, skutecznego ich przezwyciężenia. Wszelkie zagrożenia przyrodnicze i społeczne, osobiste i zbiorowe powstają i rozwijają się w szeroko pojętych sytuacjach trudnych – konfliktowych. Dlatego też zagrożenie to zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie danego sys-
                                                            101 P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994, s. 120. 
102 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979, t. 2, s. 854. 103 J. Michno, Społeczeństwo ryzyka a bezpieczeństwo – zarys problematyki, [w:] 
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji – dziś i jutro, Z. Grzywna(red.), Katowice 2013, s. 422. 
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temu lub powoduje niekorzystne (niebezpieczne) zmiany w jego oto-czeniu wewnętrznym lub zewnętrznym. W ujęciu ogólnym zagrożenie wytwarza każdy czynnik, zdarze-nie, zjawisko, proces przyrodniczy i cywilizacyjny oddziaływujący na podmioty znajdujące się w sytuacjach trudnych, który posiadając określony potencjał destrukcyjny, może znacząco zaszkodzić istot-nym wartościom materialnym i niematerialnym, zaś podmioty zagro-żone może narazić na straty. Szkodliwe skutki oddziaływania zagro-żeń na wartości podmiotu przejawiają się w formach: 
•   pozbawienia życia lub uszczerbku na zdrowiu osób; 
•   zniszczenie wartości materialnych; 
•   zakłócenie struktury i funkcji wartości; 
•   zawłaszczenie cudzych wartości. Zagrożenia mogą obejmować zjawiska np.: polityczne, gospodarcze, społeczne, medyczne, środowiskowe czy pedagogiczne.  Zjawisko zagrożenia bezpieczeństwa wzrasta w warunkach: de-stabilizacji, dekooperacji, demoralizacji i deprawacji, destymulacji, dezorganizacji, dezinformacji i dezorientacji, deprawacji wartości, norm i wzorców zachowań, dezintegracji oraz depersonalizacji. Współczesne szeroko rozumiane zagrożenia bezpieczeństwa, charakteryzują następujące wspólne właściwości: powszechność, nieustanność, wielopostaciowość, nieuniknioność, nieprzewidywal-ność, dynamiczność, sieciowość powiązań, destruktywność wielo-wymiarowa, narastająca intensywność, dominujące znaczenie zagro-żeń antropogenicznych. Na dynamikę przebiegu procesu rozwoju zagrożeń składają się następujące etapy: utajnienia, narastania i wstępnego ujawniania się, pełnej ekspansji, destrukcji finalnej, wyczerpania siły niszczycielskiej i zanikania. Reagowanie na zagrożenia to domena aktywności każde-go państwa. Natomiast kryzys oznacza punkt zwrotny, przełomowy, moment rozstrzygający, jakościową zmianę układu lub w układzie. Kryzys jest obecnie identyfikowany z wieloma dziedzinami działalno-ści praktycznej i naukowej. Odnosi się go głównie do zagrożeń i wy-zwań dla systemów politycznych, integralności terytorialnej, stabilno-ści ekonomicznej, życia i zdrowia ludzi, dóbr i środowiska. Wiąże się go również z problemami natury społecznej, religijnej, etnicznej, na-rodowościowej i kulturowej. Kryzys – sytuacja powstała w wyniku załamania się stabilnego dotąd procesu rozwoju, grożąc utratą inicjatywy i koniecznością go-
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dzenia się na przyjmowanie niekorzystnych warunków, wymagająca podjęcia zdecydowanych kroków zaradczych. Stąd kryzys oznacza: 
• przełom między dwiema jakościowo różnymi fazami jakiegoś procesu; 
• może być bardziej lub mniej dotkliwy; 
• może mieć różny zakres, czas trwania, ale zawsze kończy do-tychczasowy stan rzeczy; 
• jest naruszeniem stanu równowagi; 
• nierozwiązany na czas powoduje przerwanie dotychczaso-wego cyklu rozwojowego. Aby zjawisko było postrzegane jako kryzys, musi zaistnieć nagle, re-alne i nieakceptowane przez dany podmiot zagrożenie jego interesów i celów, którego skutki zmieniają lub prowadzą do zmiany sytuacji systemowej. Intensywność kryzysu nie jest wprost proporcjonalna do jego powagi. Intensywność kryzysu zależy od jakości i wielkości sił i środków zaangażowanych w działaniach antykryzysowych. Sytuacja kryzysowa to stan wpływający negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowi-ska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych orga-nów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posia-danych sił i środków104. W odróżnieniu od kryzysu sytuacja kryzyso-wa w chwili pojawienia się jej symptomów, nie musi wywoływać zmian w istocie organizacji, lecz stanowi wyzwanie dla subiektywne-go poczucia normalności jej funkcjonowania. Stąd każdy kryzys jest sytuacją kryzysową. Kulminacyjnym elementem sytuacji kryzysowej, jeśli nie zdoła się zaradzić jej czynnikom na etapie eskalacji, jest kry-zys.  Wszelkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa można podzielić na dwie szerokie kategorie: zagrożenia przyrodnicze (naturalne) i zagrożenia cywilizacyjne (społeczno-kulturowe). Każda z nich obej-muje wiele szczegółowych postaci niebezpieczeństw. Według kryte-rium czasu oddziaływania: epizodyczne (jednorazowe), krótkotrwałe, okresowe (do kilku tygodni), permanentne (nieustanne). Trzy formy zagrożeń: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Według kryterium częstotliwości występowania: zagrożenia rzadko i bardzo rzadko obecne, zagrożenia umiarkowanie często wy-stępujące oraz zagrożenia często i bardzo często występujące. 

                                                            104 Ustawa z 17.07.2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z  2009, nr 131, poz. 1076, art. 3, pkt 1. 
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 Zagrożenia mogą mieć charakter nieświadomy (możemy się do nich odpowiednio przygotować), lub nieświadomy (nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności). Według kryterium stopnia określoności i możliwości kontrolo-wania można wyróżnić: zagrożenia zwykłe (typowe), zagrożenia nie-zwykłe. Według dynamiki powstawania i rozwoju różnicuje się zagro-żenia na: nagle zaistniałe i szybko ustępujące, nagle powstałe i długotrwałe utrzymujące się, narastające stopniowo i szybko ustę-pujące, powstające stopniowo i utrzymujące się przez dłuższy czas. Według źródła pochodzenia czynnika destrukcyjnego wyróżnia się: zagrożenia endogenne (wewnętrzne) i zagrożenia egzogenne (zewnętrzne). Według kryterium zasięgu oddziaływania terytorialne-go dzieli się zagrożenia na: pobliskie, sublokalne, i lokalne (gminne), regionalne (wojewódzkie), krajowe, subkontynentalne, globalne (światowe). Zagrożenia można także podzielić na: statyczne, dyna-miczne. Przez pryzmat kryterium swoistości dominującego, głównego czynnika oddziaływania destrukcyjnego: zagrożenia mechaniczno-fizyczne, zagrożenia biologiczne, społeczne, psychiczne. Dzieli się również na zagrożenia materialne i niematerialne (ideologiczne, reli-gijne, edukacyjne, medyczne, moralne). Dodatkowo można sformuło-wać następujące klasyfikacje zagrożeń: zawinione, niezawinione, po-tencjalne i realne. W literaturze przedmiotu występuje wiele różnych przyczyn zagrożeń. Ogólnie ujmując chodzi tu o przyczyny: obiektyw-ne, subiektywne oraz mieszane. Szerzej zjawisko to ujęto w tabeli 2. Człowiek nadal jest bezsilny wobec destrukcji możliwości wielu zagrożeń naturalnych. Nie mamy wpływu na przyczyny występowa-nia takich żywiołów przyrodniczych, jak: trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, wielkie powodzie, w tym morskie fale tsunami, długotrwa-łe susze, tajfuny i tornada, tropikalne upały, ekstremalne mroźne zimy czy topnienie lodów arktycznych. Cechą przyrodniczych zjawisk eks-tremalnych jest ich rzadkość, moc oraz duże straty materialne105. Bardziej optymistycznie jawi się możliwość określenia istoty i szansy przezwyciężenia indywidualnych przyczyn takich zagrożeń jak: bezrobocie, lenistwo, alkoholizm, chamstwo, niehigieniczność, nadwaga ciała, skłonność do oszustwa, nieporadność rodzicielska. Występuje wiele przesłanek, które utrudniają zmagania się z in-dywidualnymi przyczynami zagrożeń. Należą do nich między innymi 
                                                            105 D. Drzewiecki, Zagrożenia naturalne w Polsce, Warszawa 2016, s. 14. 
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takie ułomności osobiste, jak: słaba wola, niekonsekwencja, niesys-tematyczność, niedojrzałość emocjonalna, samooszukiwanie, pozo-rowanie zmiany, obwinianie innych połączone z bagatelizowaniem własnego sprawstwa.  Tabela 2. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń kryzysowych  
Kryterium 
podziału Kategorie  

zagrożeń Skala 
intensywności Możliwości  

zwalczania  Źródła powstania zagrożeń 
NaturalneSpołeczne Techniczne Cywilizacyjna Ekologiczne 

 Zróżnicowana  Względne 
Podział rodzajowy zagrożeń Zdarzenia, incydenty Wypadki, awarie Klęski, katastrofy Kataklizmy, wojny 

Mała Średnia Duża Wielka 
Duża Średnia Mała Brak Prognozowany czas usuwania skutków 

Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe Bezterminowe 
MałaŚrednia Duża Wielka 

Duże Średnie Małe Brak 
Obszar zagrożeń kryzysowych 

Sektory, branże Społeczeństwo Stosunki polityczne Przyroda i ekologia Wszystkie dziedziny 
 Mała Średnia Duża Wielka 

 Duże Średnie Małe Brak Względne Poziom destrukcji bezpieczeństwa Ograniczony Wysoki Nieznany Totalny 
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Duże Średnie Małe Brak  Źródło: M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s. 42–43. 
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Z perspektywy ewolucyjno-przyrodniczej destrukcyjna działal-ność żywiołów naturalnych jest procesem normalnym i funkcjonalnym. Skutkiem niszczycielskiej aktywności świata natury jest z jednej strony generowanie różnych zagrożeń, z drugiej zaś otwieranie nowych możliwości rozwojowych. Należy chronić czło-wieka przed nadmierną ingerencją w środowisko naturalne oraz w zachowania negatywne ludności w zbiorowości. Zagrożenia przyrodnicze i cywilizacyjne wywołują wiele różno-rodnych następstw nade wszystko negatywnych. Odnosić się one mo-gą do zaburzenia funkcji i struktury wartości, zniszczenie lub za-właszczenie wartości. Destrukcja może objąć takie wartości, jak: eko-nomiczne, zdrowotne, moralne, edukacyjne, prawne, socjalno-bytowe, społeczno-psychologiczne (rodzinne), ekologiczne, artystyczne, este-tyczne. Destrukcja wartości sprawia, że istotnej zmianie ulega stan i po-czucie bezpieczeństwa indywidualnego lub zbiorowego, przyrodni-czego lub ludzkiego. Czyli pod wpływem oddziaływania czynników destrukcyjnych wcześniejsza sytuacja względnie bezpieczna prze-kształca się w sytuację subiektywnie lub obiektywnie niebezpieczną, a więc generującą straty i ofiary. Skutki mogą być rozległe lub zawę-żone do mikroskali. Ogólnego podziału zagrożeń kryzysowych do-starczają informacje ujęte w tabeli 3.  W zakresie zagrożeń cywilizacyjnych największy potencjał skutków destrukcyjnych przejawiają się między takie masowe zagro-żenia, jak: analfabetyzm, bezdomność, bezrobocie, wyzysk gospodar-czy, wypadki komunikacyjne i zawodowe, brak zabezpieczeń zdro-wotnych, powypadkowych, rentowych i emerytalnych, niekompeten-cja, nieudolność, nadużycia i patologie wszelkiej władzy, przestęp-czość i konflikty zbrojne.  Oddziaływania na psychikę ofiar nie są tak oczywiste jak zaist-niałe straty materialne. Jednak zniwelowanie skutków psychicznych nawet może trwać dłużej aniżeli uzupełnienie zaistniałych strat ma-terialnych.  
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Tabela 3. Rodzaje zagrożeń kryzysowych  
Rodzaj zagrożeń/grupa Czynnik sprawczy 

  Zagrożenia naturalne 
PowodzieSilne wiatry Susze Anomalie pogodowe Ruchy tektoniczne Wybuchy wulkanów Osuwiska ziemi Epidemie Plagi zwierzęce   Zagrożenia techniczne 

PożaryAwarie chemiczne Awarie i wypadki radiacyjne Katastrofy komunikacyjne Katastrofy budowlane Katastrofy górnicze Awarie urządzeń technicznych Terroryzm          Ataki terroryzmu:           powietrzne, na morzu i na lądzie  Inne Proliferacja broni masowego rażenia Masowe migracje Niepokoje społeczne Zbiorowe akty zakłócania  porządku publicznego Przestępczość zorganizowana Awarie urządzeń technicznych  Źródło: W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-
wych, Warszawa 2010, s. 23.  Szczególnym rodzajem zagrożenia bezpieczeństwa państwa a tym samym i narodu są zagrożenia militarne. Ich źródła można do-szukiwać się w posiadanym nadmiarze potencjału militarnego lub w zagrożeniach pozamilitarnych, gdy np. jedna ze stron zechce bronić swoich interesów pozamilitarnych właśnie na drodze przemocy mili-tarnej. Do uniwersalnych konfliktogennych czynników uaktywnienia się zagrożeń militarnych z pewnością należą106: 

• wyścig zbrojeń; 
• subiektywne formułowanie celów polityki wewnętrznej i za-granicznej; 

                                                            106 S. Dworecki, T. Kęsoń, M. Kulisz, Wskaźniki ekonomiczne obronności państwa, Warszawa 1999, s. 27. 
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• tolerowanie i niekiedy wspieranie wszelkich form nacjonali-stycznych; 
• nierównoprawne traktowanie grup społecznych, etnicznych i religijnych; 
• nierówności w sferze ekonomicznej i finansowej państw i na-rodów; 
• nierozwiązane problemy terytorialne; 
• nabrzmiałe problemy globalne typu: surowcowego, energe-tycznego czy ekologicznego; 
• pojawienie się problemów wywołanych gwałtowną zmianą układu sił politycznych; 
• wspieranie ruchów i organizacji fundamentalnych i terrory-stycznych; 
• niewłaściwa ocena stanu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa państwa, 
• niedowład skutecznego, trwałego i akceptowanego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego; 
• brak skutecznych mechanizmów egzekwowania postano-wień organizacji globalnych np. ONZ.  Stąd rolą państwa jest poszukiwanie i tworzenie warunków współ-działania stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie zgodnych lub przynajmniej niesprzecznych interesów oraz dążenie do łagodze-nia i neutralizowania sprzeczności, aby nie przekształciły się one w konflikt wewnętrzny, międzypaństwowy czy jeszcze szerszy. Tylko wówczas można mówić o zaistnieniu warunków do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej państwa oraz partnerskiego traktowania na arenie międzynarodowej. Mając to wszystko na uwadze można się teraz zająć strukturą samej potęgi. 

 
Ogólna charakterystyka struktury potęgi i bezpieczeństwa 
państwa 
 Źródło tej zdolności tkwi w zasobach i czynnikach czyli wy-znacznikach potęgi. Na potęgę państwa składają się różne czynnik w tym ich ilość i jakość. Zmieniają się one w czasie, tak jak nasz roz-wój społeczno-gospodarczy. Jedne dominują w określonej epoce by potem zostały zastąpione przez kolejne. Również przestrzeń ma tu kapitalne znaczenie, bowiem w jednych regionie świata pewne czyn-
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niki były dominujące w innym nieco inne. Ogólne rzecz ujmując moż-na mówić o dwóch grupach czynników – materialnych (gospodarcze, finansowe, militarne, technologiczne, geograficzne, demograficzne) i niematerialnych (wola działania, prestiż, strategia, przywództwo, moralność, ideologia). W literaturze przedmiotu trwa cały czas spór o rolę i znaczenie tych dwóch grup w postrzeganiu potęgi. Nie ulega wątpliwości, że bez siebie nie mogą żyć i wzajemnie się uzupełniają oraz dopełniają. Można np. mieć zasoby materialne ale nie potrafić ich wydobyć, przetworzyć czy odpowiednio wykorzystać. W innym przypadku (Wietnam, Afganistan) o zwycięstwie nie decydowała siła walczących wojsk a wola walki i strategia działania w dłuższej per-spektywie czasowej. W konkluzji mówi się, że potęga państwa spo-czywa na trzech zasadniczych filarach: gospodarczym, militarnym i politycznym. Ten pierwszy ma walor związany ze współpracą, two-rzeniem bogactwa. Drugi odnosi się z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego – podstaw instrumentu kształtowania struktury po-rządku międzynarodowego. Natomiast trzeci ma wymiar integrujący, budujący ład międzynarodowy i wzajemne relacje. Ale nie można za-pominać o czwartym – jest nim czynnik moralno-psychologiczny. Wszystkie te elementy zajmują szczególne miejsce w geopolityce. Należy pamiętać, że zebrane czynniki powinny być jednorodne i po-siadać ten sam stopień ogólności nie zależnie od epoki.  Wskazać też można na potęgę postrzeganą tj. taką jaka jest od-czuwana przez nas. Każdy podmiot polityczny może tą potęgą róż-nymi sposobami manipulować. Z jednej strony wyolbrzymiać w in-nym przypadku nie dowartościowywać. W tym celu prowadzi się działania propagandowe, stosuje groźby czy też wysyła różnego typu ostrzeżenia. W sumie są one bardziej skuteczne bowiem osłabiają przeciwnika bez naruszania swojej siły. Należy pamiętać, że budując model pomiaru potęgi państwa chodzi tu o dwie grypy celów107. Pierwszy dotyczy analiz poznawczo-porównawczych. Mam tu na myśli zarówno własny poziom, swoich sąsiadów czy też państw w regionie. Również istotne jest tu odniesie-nie do państw będących w sojuszu polityczno-militarnym. Oczywiście nie można pomijać tych państw, które są postrzegane jako potencjal-ny przeciwnik. Natomiast drugi cel odnosi się do sfery planistyczno-
                                                            107 M. Sułek, Potencjał obronno-gospodarczy, [w:] Ekonomika obrony, W. Stankiewicz (red.), Warszawa 1994, s. 66. 27 M. Sułek, Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa, [w:] Ekonomika 
bezpieczeństwa państwa w zarysie, J. Płaczek (red.), Warszawa 2014, s. 95. 
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decyzyjnej dla organów państwa odpowiedzialnych za politykę, bez-pieczeństwo, obronność i gospodarkę. Na podstawie otrzymanych tych analiz porównawczych można wskazywać na sektory odstające od obowiązujących standardów i stymulować ich rozwój. Głównym podejściem w tego typu badaniach jest rachunek optymalizacyjny. W konkluzji trzeba się zgodzić, że rywalizacja o potęgę ogrywa coraz większą rolę w kształtowanych międzynarodowych stosunkach. Ponadto tego typu badania pozwalają na ocenę charakteru poli-tyki i strategii bezpieczeństwa innych państw odnoszącą się do np. wielkości wysiłku obronnego, miejsca kryterium militarnego w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych, charakteru aspiracji polityczno-militarnych, wielkości nacisku zewnętrznego – wywołującego postawę gotowości obronnej wobec innych państw. Również można to odnieść do zakresu swobody podmiotów de-cyzyjnych. Rząd może bowiem oddziaływać na: 
• demograficzne podstawy potencjału obronnego (model sys-temu armii); 
• strukturę gospodarczą (przedmiotową, podmiotową i prze-strzenną); 
• rozwój, strukturę i powiązania sektora militarnego w gospo-darce, w szczególności w zakresie badań naukowych, prze-mysłu zbrojeniowego i handlu bronią; 
• wielkość i sposób rozdysponowania wydatków obronnych (w tym na siły zbrojne, rezerwy strategiczne, procesy mobili-zacji gospodarczej czy na infrastrukturę techniczną pań-stwa).  Oczywiście tego typu działania mogą być widoczne w praktyce w okresie kilku lat (od trzech do pięciu). Okres jednego roku jest tu za słaby. Tym samym mamy do czynienia ze strategią działania realizo-waną przez rząd, mając na uwadze kształtowanie swojej potęgi pań-stwa108. Struktura samej potęgi jest zjawiskiem złożonym. Związane to jest zarówno z aspektami metodologicznymi i merytorycznymi. Ogólny jej skład to czynniki materialne i poza materialne. Na prze-strzeni dziejów ludzkości zmieniają się one, jak również ich waga. Przykładowo nikt nie słyszał w Średniowieczu o pierwiastkach pro-mieniotwórczych i bombie jądrowej, tak jak współcześnie nikt nie 

                                                            
108 R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy 
układ sił w procesie zmian, Warszawa 2017, s. 26. 
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liczy ilości posiadanych kusz czy łuków. Niemniej jednak z pewnością chodzi tu na pewno o jej szacowanie i ma on wymiar specyficzny i ograniczony. Ta specyficzność oznacza to, że zapotrzebowanie na taką wiedzę wynika z poznania międzynarodowego układu sił – jego aktualnego stanu i ewolucji w czasie. Natomiast ograniczony odnosi się do możliwości jego pomiaru w sposób wyliczalny (matematycz-ny). Dlatego też można mówić tylko o jej przybliżonej wielkości. Początkowo o potędze decydował czynnik militarny, by w miarę upływu czasu gospodarka i technologia wybiła się na pierwsze miej-sce a armia stała na straży tego porządku i była wypadkową tej zdol-ności. Spójrzmy bliżej, jak ten rozwój postępował na przestrzeni dzie-jów ludzkości biorąc pod uwagę tylko jeden wymiar jakim był czyn-nik militarny.  W prehistorii człowieka to całe plemię polowało i broniło się przed wrogiem. Jednostka nie mogła przeżyć sama w trudnych wa-runkach przyrodniczych109. Wykorzystywano do tego narzędzia my-śliwskie czyli: dzidę, maczugę czy orkan. Początkowo nawet nie brano jeńców, bowiem należało ich wykarmić co nie było takie proste. W miarę przechodzenia od gospodarki zbieracko-łowieckiej do osia-dłej (żarowej), kunszt wyrobu narzędzi pracy i walki się poszerzył o łuk. Tym samym zdobywanie pożywienia stawało się łatwiejsze, co oznaczało ekspansję ilościową ludności plemienia i jego siły. Pa-miętamy, że w starożytności liczyła się liczba posiadanych rydwanów i masa niewolników opatrzonych w prymitywne miecze i tarcze. Ten kto lepiej dowodził takimi siłami w starciu zbrojnym ten wygrywał bitwę i całą wojnę. Przy czym liczyła się już dyscyplina bojowa110. W starożytnym Rzymie zaczęła dominować ilość zbrojnych legionów rekrutujących się z wolnych ludzi oraz bite drogi do ich przemiesz-czania na duże odległości. Atrybutem postępu stała się także standa-ryzacja ich wyposażenia i uzbrojenia. W Średniowieczu prym prze-wodził pancerz rycerzy i ruch wojsk zapewniany przez konnice. Ku-sza była wówczas śmiercionośnym narzędziem walki. W miarę upły-wu czasu o potędze zaczęły dominować działa armatnie i proch. Stąd 
                                                            109 J. Płaczek, Rozwój i związki występujące między narzędziami do polowania a orę-
żem do walki zbrojnej w okresie prehistorii człowieka, [w:] P. Górski, J. Płaczek, M. Skarżyński, M. Sułek (red.), Wojna a gospodarka. Problemy – myśl – proces prze-
mian, Warszawa 2008, s. 11. 110 Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, G. Parker (red.), Warszawa 2008, s. 15. 
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też budowa murów obronnych miast i fos. Miast broniły milicje miej-skie111.  Natomiast w dobie wielkich odkryć geograficznych zaczęła na-bierać na znaczeniu flota. Postęp techniczny wkroczył na karabele a miecz został zastąpiony lekką szpadą. Broń palna przyjęła masową produkcję i trafiła do każdego strzelca. Kruszec płynący z nowego świata zapewniał rozwój armii najemnej. W epoce uprzemysłowienia armie stają się masowe i jednolicie wyposażone i umundurowane. Rośnie na znaczeniu rola zaplecza gospodarczego i logistyki wojsko-wej. Koń zapewnia ruch a działa z powodzeniem niszczą przygoto-wane umocnienia fortyfikacyjne. Kolonie pracują na budowę mocar-stwowości określonych państw. W XIX wieku pospolita staje się broń ręczna i artyleria a „para” zapewnia wydajną i masową produkcję towarową oraz transport. Ruchy migracyjne ludności zasiedlają nowe tereny w Ameryce Północnej i Australii. Liberalne prawo wspiera rozwój gospodarczy.  Wiek następny to masowe wojny, w których kluczową rolę od-rywa maskowanie, ruch: na morzu, lądzie i w powietrzu oraz walka na tym obszarze. Karabin maszynowy i pancerz są „bogami wojny”. Postęp techniczny w fizyce i chemii spowodował powstanie począt-kowo gazów bojowych a później broni jądrowej, która została użyta w walce. Powoli obszar militarny wkracza w stratosferę a broń rakie-towa i łączność satelitarna staje się „kluczem działań zbrojnych”. Ka-mizelka kuloodporna i dron to symbol już początku XXI wieku. Wojna toczy się przy obiektywie kamery i jest na bieżąco transmitowana w TV. Walczy już technika i technologia bez narażania swoich wła-snych wojsk na straty, bez wielkich zniszczeń112. Dodatkowo mamy do czynienia z prywatyzacją działań wojennych113. Podane te informacje wskazują jednoznacznie, że mamy do czy-nienia z różnymi czynnikami które sprzyjały dominacji militarnej na przestrzeni dziejów ludzkości. Początkowo był to zasób ludności, na-rzędzia pracy, dalej specyficzna broń: miotająca, ręczna, palna. Potem pojawiły się specjalistyczne pojazdy mechaniczne i statki, które mo-gły razić wroga z każdego miejsca na ziemi. Wreszcie współcześnie broń rakietowa i potencjalna broń jądrowa. Ale nie wolno zapominać o najważniejszym czynniku jakim była i jest: informacja, wiedza, wola 
                                                            111 M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 2007, s. 15. 112 B. Balcerowicz, O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa 2013, s. 249. 113 H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 10. 
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walki oraz strategia działań. Oprócz tego ważne są tu morale i popar-cie własnego społeczeństwa114. Stąd można mówić o niestałych źró-dłach potęgi. Dla lepszej argumentacji tej tezy warto przywołać choć-by kilka państw, które dominowały w ostatnich wiekach w świecie: 
• wiek XVI – Hiszpania – główne zasoby to kruszec, handel z koloniami, armia najemna; 
• wiek XVII – Holandia – główne zasoby to flota handlowa, du-że rynki zbytu; 
• wiek XVIII – Francja – główne zasoby to duża liczba ludności, rolnictwo, sprawna administracja, armia; 
• wiek XIX – Wielka Brytania – główne zasoby to przemysł, rozwój transportu kolejowego, liberalne prawo, wyspiarskie położenie, marynarka; 
• wiek XX – Stany Zjednoczone – główne zasoby to wielokultu-rowość, postęp naukowy i techniczny, rozwój gospodarczy, armia. Można skonkludować, że w różnych okresach inne składniki potęgi odgrywały zasadniczą rolę. Źródła tej potęgi nie są statyczne i zmie-niają się w czasie, jak również różnią się w częściach naszego globu. Miękka siła przybiera na znaczeniu w stosunkach międzynarodowych społeczeństw postindustrialnych, gdzie panuje demokracja. Nato-miast siła twarda jest mocno eksponowana nadal w stosunkach mię-dzy państwami przed industrialnymi i tam gdzie panuje np. dyktatu-ra. Stąd im bardziej dane państwo przestawało być demokratyczne, tym bardziej opłacało się służyć w armii115. Przykładowo Japonia nie posiada na swoim terytorium znacznej ilości surowców, bez mała wszystkie je importuje z całego świata. Ale jej poziom techniczny i technologiczny pozwala na wysoki ich prze-rób i ponowny transfer do szeregu państw. To jest jej potęga. Opiera się ona na gospodarce. Armia tego państwa jest nieznaczna jakby można było to odnieść do rozwoju społeczno-gospodarczego. Od-wrotna sytuacja przedstawia się np. w Rosji. Słaba gospodarka, choć posiadająca duże swoje zasoby miejscowe ale za to armia duża i wy-soka pozycja militarna. Można powiedzieć, że to Japonia jest pań-stwem postindustrialnym a Rosja nadal tkwi jeszcze w starym syste-mie państwa przemysłowego. Ale należy pamiętać, że miękka siła 

                                                            114 P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Warszawa 2010, s. 288. 115 M. Franz, Pieniądz nervus belli, [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, M. Franz (red.), Toruń 2011, s. 16. 
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państwa może przynosić wolniejsze rezultaty oraz okazać się w wielu przypadkach nieskuteczna116 w działaniu w stosunkach państwo-wych. Dodatkowo nośne jest stwierdzenie, że nie ma miękkiej potęgi bez twardej potęgi i odwrotnie. Współcześnie w epoce gospodarki opartej na wiedzy i występowania transnarodowych korporacji, po-tęga staje się mniej przenośna i mniej materialna oraz mniej oparta o przymus. Twardy element potęgi pozostaje niezbędny w starciu w terrorystami, ale równie ważna jest walka o serca i umysły ludności aby nie została zdominowana przez fundamentalnych radykałów. Trudność polega na próbie „złapania równowagi” między twardym i miękkim rdzeniem potęgi. Oprócz tego ważnym jest zastąpienie więzi zależności przez więzi współzależności117. Wreszcie cechą charakte-rystyczną większości współczesnych państw jest skupianie się na potędze kultury w międzynarodowej rywalizacji. Mówi się też wprost o przyroście informacyjnych czynnikach siły118.  Oprócz ww. prawidłowości daje się zaobserwować coraz silniej-szą rywalizację państw o sferę wpływów w świecie i zyski z tego pły-nące. Tym samym chodzi tu o wywieranie presji m.in. kanałami go-spodarczymi. Tą drogą dąży się do uzyskania przewagi gospodarczej, a tym samym do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dodatkowo wspiera się te kroki wzmacniając skuteczność działań na płaszczyź-nie gospodarczej dobrze rozwiniętą dyplomacją, czy szerzej sferą ak-tywności politycznej119 oraz szeroko pojętą kulturą. Instytucje mię-dzynarodowe także sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów bez ucieka-nia się do przemocy120. Nakreślone informacje pozwalają teraz na dokonanie pomiaru tej siły.  
                                                            116 J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, War-szawa 2009, s. 101. 117 K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
Przegląd aktualnego stanu, K. Żukrowski (red.), Warszawa 2011, s. 27. 118 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, To-ruń 2006, s. 18. 119 S. Kurek, Kondycja gospodarczo-obronna państwa. Istota i metodyka oceny, War-szawa 2007, s. 77. 120 R. Kupiecki, Wojny Zachodu – konflikty bez zwycięstwa, [w:] Wojny Zachodu, M. Madej (red.), Warszawa 2017, s. 355. 
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Próba możliwego pomiaru siły i badanego bezpieczeństwa  
– zarys teorii 
 W literaturze przedmiotu można znaleźć stwierdzenie, że „bez-pieczeństwo nie może być w żaden sposób zmierzone – jedynym miernikiem bezpieczeństwa jest odczuwanie go przez społeczeństwo i władzę państwa, co zazwyczaj jest stronnicze121. Nie mniej jednak spróbujmy tego dokonać mówiąc raczej o jego szacowaniu niż o do-kładnym wyliczeniu. Historia pomiaru potęgi państwa jest długa i opatrzona różnymi meandrami wzlotów i upadków zarówno czynników materialnych i poza materialnych. Należy pamiętać, że chodzi tu cały czas o synte-tyczny pomiar – modele operacyjne a nie o ujęcie ideowe (nie dające możliwość pomiaru). Dlatego też potrzebne są tu stosowne dane sta-tystyczne zebrane w szeregach czasowych, nie tylko dla jednego pań-stwa ale dla dużej grupy porównawczej. Bowiem dopiero na tej pod-stawie można dokonywać ich rangowania, budować koalicje wska-zywać na liderów i autsajderów. Zaletą tych modeli porównań potęgi jest względna łatwość uzyskania wyników, mankamentem znaczna ogólnikowość122. Początki tych szacunków można znaleźć w odległej historii. Przykładowo w starożytnych Chinach (V w. p.n.e.) Sun Tzu mówił o potrzebie rozwagi czy też kalkulacji sił przed walką i o dobraniu odpowiedniej strategii do stosownych wyliczeń123. Oczywiście tego typu badania oparte były na szacunkach. Takie podejście zdrowo roz-sądkowe towarzyszy władcom i dowódcom przed rozpoczęciem woj-ny i już w samym boju przez pokolenia. Uczy to rozsądku, wskazuje na mocne i słabe strony własnych sił, zmusza do poszukiwania opty-malnych rozwiązań. Przez wieki takie podejście w szacowaniu potęgi na zasadach dużo – mało wystarczało. Ale mając na uwadze przede wszystkim rachunek ekonomiczny chęć poznania dokładniejszych pomiarów cały czas przyświecała w tych rankingach stosunków mię-dzynarodowych. Zaczęto więc wykorzystywać do tego celu statystykę państwa. To np. z Nowego Testamentu dowiadujemy się o przepro-wadzanym spisie ludności za czasów Heroda. Pozwalało to na szaco-
                                                            121 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce, Warszawa 2016, s. 29. 122 A. Sobolewski, Potencjał obronno-gospodarczy, [w:] Ekonomika obrony, W. Stan-kiewicz (red.), Warszawa 1992, s. 52. 123 S. Tzu, S. Pin, Sztuka wojny, Gliwice 2004, s. 60–66. 
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wanie podatków, ilości ludności tym samym na siłę Cesarstwa Rzym-skiego. Takie proste podejście ilościowe wskazywało na kondycję państwa. W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego kilka parame-trów już nie wystarczało. Stąd też chęć poszerzania posiadanych in-formacji. Rozwija się rachunkowość a w raz z nią zasób gromadzo-nych danych na szczeblu centralnym. Ewidencjonuje się: ruchy lud-ności, wielkość pozyskiwanych podatków i danin, zbiory zbóż, ilość i wielkość miast, czy pożytki z handlu zagranicznego (już w dobie merkantylizmu). Dodatkowo istotną sprawą są wielkości udzielonych pożyczek, posiadanego zadłużenia czy zgromadzonego skarbu. Już w czasach rozwoju szkoły klasycznej w Anglii a to za sprawą W. Pet-tyego (XVII wiek) mamy do czynienia z „arytmetyką polityczną” i jej wykorzystaniem w pomiarze potęgi państwa. Przemawiają tu już liczby, wagi i miary zamiast używać słów oraz argumentów opiso-wych124. Od tej pory możemy mówić o autentycznym pomiarze ope-racyjnym potęgi państw.  W dobie kształtowania się w Anglii „fabryki świata” klasycy ekonomii A. Smith i D. Ricardo zwracali uwagę na potrzebę postrze-gania pracy narodu i jej wydajności w skali jednego roku. Jest to nowe ujęcie bogactwa narodów, które nie płynie już z dobrodziejstwa han-dlu zagranicznego ale pracy organicznej. Jest to namiastka współcze-snego pojmowania PKB. Jest to duży krok naprzód w czynionych ana-lizach. Dalej ewolucja tego szacowania potęgi przebiega przez uwzględnienie w niej takich elementów jak: wydobycie węgla, pro-dukcja sukna, produkcja stali, produkcja energii, produkcja mięsa, posiadanie koni mechanicznych, wartość eksportu, ilość zwodowa-nych statków i ich nośność, długość dróg bitych, produkcja cementu, produkcja samochodów, posiadane sojusze. Wszystkie te wskaźniki liczyły się w stosownym czasie dla ery społeczeństwa przemysłowe-go. Każdy z nich był bardzo istotny i opisywał w sposób syntetyczny branżowe ujęcie. Na ich podstawie można było wnioskować o ko-niunkturze i dynamice rozwoju państwa. Należy pamiętać, że niekie-dy było trudno porównywać ze sobą wyroby gotowe (np. samocho-dy). Dzieliła je bowiem przepaść jakościowa, jak również dodatkowe wyposażenie. Niemniej podejście taksonomiczne szeregu tych dóbr dla określonych państw pozwalała wnioskować o ich potencjalnej sile. 
                                                            124 W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2000, s. 152.  



66 
 

Przedłożone informacje pozwalają przedstawić dalej zaledwie kilka modelowych ujęć liczenia potęgi państwa, spośród występują-cych w literaturze przedmiotu przynajmniej kilkunastu z nich. Dobór tych metod podyktowany został różnorodnością ich podejścia. Chodzi o ukazanie splotu tych specyficznych czynników. Jest to płodny ele-ment tego typu analiz kwantyfikacyjnych. W szczegółach odsyłam w tym obszarze do źródła125. Koncepcja K. Knorra (USA) opiera się na kategorii PKB. Zwięk-szany jest on o takie elementy jak: produkcja pochodząca z urucha-mianych rezerw produkcyjnych lub z naturalnego przyrostu siły ro-boczej. Natomiast w tym bilansie występuje kilka odjemnych tj. kon-sumpcja cywilna, inwestycje krajowe brutto, niemilitarne zakupy rządowe. Przyjmuje się, że mogą wystąpić zmiany +/- w zagranicz-nych inwestycjach netto oraz w wydajności pracy. W konkluzji wy-stępuje nadwyżka będąca do dyspozycji sektora militarnego. Koncep-cja ta o dużych walorach dydaktycznych nie jest taka łatwa w bezpo-średnim pomiarze. Wynika to z dużej możliwości wariantowania po-szczególnych zmiennych. W sumie nie znalazła szerszego zastosowa-nia w praktyce w połowie lat siedemdziesiątych XX w. kiedy została upubliczniona, jak również i współcześnie. Podejście J. Zagórskiego (Polaka) bazuje na kompleksowej jed-nostce wojskowej. Jest to oczywiście umowna jednostka, która po-winna odzwierciedlać strukturę i wielkość wyposażenia sił zbrojnych. Ale nalży pamiętać o ciągłym jej zaopatrzeniu z gospodarki narodo-wej. Stąd też potencjał mierzony jest ilością możliwości wystawienia takich jednostek (dywizji obrachunkowych). Wszystkie informacje przelicza się tu na możliwą siłę ognia. Metoda ta bazująca na prze-pływach międzygałęziowych i współczynnikach technologicznych ale jest trudno weryfikowalna w praktyce. Pochodzi ona z końca lat 60. XX w. i do dnia dzisiejszego nie została nigdzie zweryfikowana.  Metoda W. Fucksa (Niemcy) bazuje na trzech komponentach potęgotwórczych tj.: ludności, stali i energii elektrycznej126. Pochodzi ona z czasów połowy lat 60 XX w. Wówczas to mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostu PKB przy zachowaniu wzrostu produkcji stali i energii. Dziś ta prawidłowość jest odwrotna. Model jednak jest dość prosty w liczeniu i nie ma kłopotów ze znalezieniem danych staty-
                                                            125 M. Sułek, Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa, [w:] Ekonomika 
bezpieczeństwa państwa w zarysie, J. Płaczek (red.), Warszawa 2014, s. 91–95. 126 W. Stankiewicz, Wybrane problemy ekonomiki wojennej, Warszawa 1988, s. 42. 
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stycznych. Można orzec, że był dość dobrze dopasowany do rzeczy-wistości jeszcze w latach 80. poprzedniego wieku, potem już nie. Model L.L. Farrara (USA) jest dość prymitywny choć pochodzi z początku lat 80. XX wieku. Bazuje na liczbie ludności i produkcji przemysłowej – czynników ekonomicznych. W dobie industrialnej zbieżny z intuicją postrzegania potęgi (mając na uwadze skalę po-rządkową państw), współcześnie zdecydowanie już nie pasuje.  Podejście modelowe R.S. Cline’a (USA) zostało opublikowane w połowie lat 70. XX w. Składa się z dwóch części. Pierwsza ma od-wzorowywać czynnik ekonomiczno-obronny (ludność i terytorium, potencjał gospodarczy i potencjał militarny). Drugi zaś wskazuje na możliwość jego uruchomienia i są to strategia państwa oraz wola jej urzeczywistnienia. Wszystkie te wielkości w grupie pierwszej przeliczane są na punkty, przy czym przyjęto ich poziom maksymalny odpowiednio na 100 lub 200. Natomiast dla czynnika drugiego waga wynosi od 0 do 1 dla każdego z nich. Uzyskany wynik dodawania pierwszego czynnika jest mnożony przez uzyskaną sumę drugiego. W sumie punkty te przydzielane są metodą ekspercką i mają wymiar subiektywny. Gdyby nie ten szacunek model ten byłby dość wiary-godny w stosunkach międzynarodowych. Dodatkowo potrzeba dużej liczby ekspertów aby dobrze rangować poszczególne wielkości. Model chiński pochodzi z Akademii Nauk Społecznych tego pań-stwa z początku lat 90 XX w. Uwzględniono tu 64 wskaźniki cząstko-we pogrupowane potem w 8 grup, którym przypisano stosowne wagi. Są to: zasoby ekonomiczne – PKB wg siły nabywczej w USD (waga 0,2); kapitał ludzki (0,1); zasoby naturalne (0,1); zasoby kapitału (0,1); zasoby wiedzy i technologii (0,2); zasoby rządowe, czyli wydat-ki rządu centralnego (0,1); zasoby militarne, czyli liczebność sił zbrojnych i wydatki wojskowe (0,1); zasoby międzynarodowe, czyli import i eksport dóbr oraz usług, przychody z honorariów i opłat li-cencyjnych, płatności za honoraria i opłaty licencyjne (0,1). Ważne jest, że liczy się tu udział danej potęgi państwa w świecie. Z uzyska-nych tą metodą wyliczeń za kilka lat wynika przeszacowanie np. Ja-ponii i Niemiec a niedoszacowanie Indii i Chin. Koncepcja A. Virmaniego (Indie) polega na szacowaniu trzech elementów tj. siły gospodarki, zdolności technologicznej oraz zdolno-ści wojskowej. Przy czym liczba ludności pomniejsza wartość potęgi państwa. Taki sposób preferuje państwa bogate o niskim zaludnieniu, które wypadają tu nad wyraz optymistycznie np. Kanada, a zaniżają 
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wyniki Chin i Indii. Zastanawiające, że jednakowe wyniki dla 2000 r. otrzymały tu takie państwa jak: Rosja, Australia, Meksyk i Korea Płd. Model M. Sułka (Polska) sprowadza się do szacowania potęgi państwa za pomocą czynnika demograficznego, terytorium państwa, umiejętności organizacyjnoprodukcyjne wyrażone w PKB – czynnik ekonomiczny oraz stopy wydatków wojskowych czynnik militarny. Autor przypisał tu stosowne wagi (wykładniki) tym zmiennym127. Można tu liczyć zarówno potęgę ogólną jak i wojskową oraz kilka wskaźników cząstkowych. Model ten można dość łatwo zastosować w praktyce podstawiając stosowne dane statystyczne, które są do-stępne. Otrzymane wyniki plasują poszczególne państwa w świecie. Patrząc na te wyniki przykładowo dla lat 2005–2008 widać, że UE jest już nieco lepsza niż USA. Rośnie dynamicznie potęga Chin i Brazy-lii a spada Japonii. Powoli także Polska pnie się nieco wyżej. Model interesujący do dalszych badań i analiz właśnie w tym obszarze, cho-ciaż powstał na początku lat 90. XX w. Sposób obliczania potęgi państwa A. Antczak-Barczak (Polska) polega tu na uproszczonej metodzie wielowymiarowej analizy po-równawczej. Do obliczeń przyjęto 10 zmiennych, jak: powierzchnia terytorium, liczba ludności, PKB ogółem oraz na jednego mieszkańca, samowystarczalność (liczona jako stosunek produkcji do rocznego zużycia) pod względem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcja energii elektrycznej, wielkość eksportu, wielkość wydatków wojsko-wych oraz długość linii kolejowych. Obok tych czynników wyznaczo-no ich wagi który mają wymiar uznaniowy. Na tej podstawie oszaco-wano potęgę poszczególnych państw UE dla 2012 r. Z wyników moż-na się dowiedzieć, że Polska uplasowała się w środkowym przedziale (szóste miejsce) za: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią ale przed Danią128. Jesteśmy słabsi o 135 % od Niemiec, ale lepsi od Litwy o 524 %. Model wymaga jednak lekkiego udoskonale-nia. Podejście A. Davutoglu (Turcja) zostało opublikowany w 2010 r. Autor wyróżnia tu trzy czynniki stałe i zmienne. Do tych pierwszych ujmuje: historię, geografię oraz ludność. Czynnikami zmiennymi jest tu siła gospodarcza, siła techniczna i siła militarna. Oprócz tego w tym modelu widnieją trzy inne zmienne tj.: myśl strategiczna, pla-nowanie strategiczne oraz wola polityczna. W pierwszej i drugiej 
                                                            127 Potęga 2015, M. Sułek (red.), Warszawa 2015, s. 20. 128 A. Antczak-Barczak, Potęga RP w UE, „Kwartalnik Bellona”, 2015, nr 2, s. 31–33. 
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grupie czynników ww. elementy są dodawane. Natomiast potem po zagregowaniu wszystkie mnożone przez siebie tj. stałe, zmienne i pozostałe. Skala znaczenia wszystkich czynników jest liczona od 1 (niskie) do 3 (wysokie). Z danych uzyskanych empirycznie dla są-siadów Azerbejdżanu (2009 r.) wynika, że Turcja, Rosja i Iran maja taką samą siłę (po 26 pkt). Również jednako zostały sklasyfikowane: Gruzja, Armenia i Turkmenistan (po 15 pkt). W sumie intuicyjnie można mieć zastrzeżenia do otrzymanych wyników. Skala wydaje się być tu za płaska.  Podejście Irańskie. Pochodzi ono z 2008 r. Czterej autorzy wy-generowali tu 9 czynników, traktowanych jako główne źródła potęgi państwa. Są to następujące czynniki: ekonomiczny, polityczny, kultu-rowy, społeczny, wojskowy, terytorialny, kosmiczny, transnarodowy oraz naukowy i technologiczny. W ramach tych czynników wyselek-cjonowano aż 280 zmiennych, ale z różnych powodów część z nich odrzucono, pozostawiając 150. Dalej za pomocą metody delfickiej dokonano ich oceny i nadano im poziom ważności (skala 1–5). Potem ostatecznie pozostawiono 87 zmiennych dla 140 państw. Dalej zsu-mowano uzyskane wyniki dla dziewięciu czynników (od kilku do kil-kunastu zmiennych). W końcu powstała tabela zbiorcza państw. Z informacji możemy odczytać liderów w poszczególnych grupach i wynik końcowy. Interesująca jest czołówka tych państw dla wyniku zbiorczego: USA (882 pkt), Chiny (462), Rosja (458), Wielka Brytania (440), Japonia (424), Niemcy (402), Francja (391), Kanada (366) i Hiszpania (319). Nie ma tu ani Indii ani Brazylii, za to jest Kanada i Australia – tym samym nie jest to dość wiarygodne wyliczenie. W naukowym ośrodku australijskim powstał w 2007 r. Globalny Indeks Pokoju (IEP). Miara ta opisuje w sposób ilościowy położenie państw pod względem spokoju wewnętrznego i zewnętrznego bądź też stosowania przemocy, strachu czy wojny. Aktualnie bazuje na 22 wskaźnikach cząstkowych. Znalazły się tu trzy duże grupy tj.: aspekt militarny, polityczny i penitencjarno-policyjny. Tylko część tych wskaźników ma charakter ilościowy. Skala ocen została tu przy-jęta od 1 do 5. Dodatkowo dla każdego wskaźnika przypisano sto-sowną rangę od 5 do 1. Dane na potrzeby określenia tego indeksu są pozyskiwane przez wyspecjalizowane międzynarodowe instytucje naukowo-badawcze. Początkowo był liczony dla 140 państw, dziś dla już 163. Indeks z pełną aprobatą został przyjęty przez polityków oraz organizacje międzynarodowe. Jest to dobre narzędzie oceny, opisują-ce w sposób numeryczny poziom badanego pokoju – bezpieczeństwa 
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państwa. Na jego podstawie rządzący mogą porównywać swoje zaan-gażowanie w kształtowanie pokoju dla poszczególnych regionów świata. Można oczywiście próbować doskonalić ten indeks.  
Szacowanie poziomu bezpieczeństwa narodowego – podejście 
syntetyczne 
 Prezentowane wcześniej informacje miały charakter teoretycz-ny. Należy teraz spróbować wyliczyć ten potencjał biorąc pod uwagę wybrane metody, jak również dostępne dane statystyczne. Ze względu na charakter tej pracy wyszczególnione informacje należy traktować jako przykładowe ze splotu istniejących metod typu operacyjnego.  Próbując odnieść się do wyników uzyskanego potencjału wg metody W. Fuksa, trzeba jednoznacznie wskazać na przestarzałą ich formułę. Bowiem w badanych latach potencjał: Chin, Indii i Japonii mocno rośnie a np. Wielkiej Brytanii i Włoch relatywnie spada. Na-tomiast jest dość stabilny w tym czasie dla RFN i Polski. W sumie wy-nika to z przyjętych do obliczeń czynników, gdzie znalazły się: ilość ludności, produkcja stali i produkcja energii elektrycznej.   Tabela 4. Szacowanie potencjału dla wybranych państw (wg metody W. Fuksa) 

 Źródło: D. Michalski, Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, Toruń 2012, s. 79  

Wyszczególnienie 1960/
63 1970 1986 2001 2007 USA 1000 1000 1000 1000 1000 ZSRR/Rosja 674 825 1817 339 571 Chiny 405 269 963 1441 4990 RFN 174 153 198 201 188 Japonia 143 322 603 484 484 W. Brytania 120 103 119 74 76 Francja 71 72 92 95 83 Indie 67 66 198 379 445 Polska 43 48 91 36 39 Włochy 37 50 112 99 29 Kanada 31 46 84 65 97 Belgia 16 20 27 23 19 
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Dziś współcześnie model ten nie przystaje do rzeczywistości. Patrząc tylko na dane statystyczne kilku wysokorozwiniętych państw (np. Korea Płd. czy Tajwan), ich PKB rośnie a produkcja energii czy stali maleje. Tym samym model ten należy zdecydowanie odrzucić jako już niemiarodajny. Musi więc służyć jako podejście historyczne.  Zwróćmy uwagę na wyniki uzyskane wg metody R.S. Cline’a. Po-tencjał ten został oszacowany dla lat 1990–1991. Ranking ten jest następujący129: 1. USA – 550 2. Japonia – 434 3. Niemcy – 364 4. Rosja – 328 5. Kanada – 250 6. Chiny – 240 7. W. Brytania – 240 8. Francja – 240 9. Włochy – 220 10. Brazylia – 216 11. Tajwan – 195 12. Korea Płd. – 180 13. Indonezja – 175 14. Australia – 175 15. Indie – 147 40. Polska – 52 Z przedłożonych informacji widać tu bliskie rezultaty badanego po-tencjału uzyskane zarówno dla: Kanady, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji. Intuicyjnie z pewnością były one dość zbieżne dla tych dwóch państw naszego kontynentu, ale nie pasują do ludnego pań-stwa, jakim są Chiny i przestrzennego państwa, jakim jest Kanada. Tym samym oszacowana potęga w oparciu o parametry jakościowe jakim są tu: strategia państwa i wola jej urzeczywistniania nie pasują tu do przyjętych czynników ilościowych typu: ludność, powierzchnia terytorium czy wielkość PKB. W konkluzji model ten należy pominąć w tego typu analizach i ocenach jako słabo oszacowany. Wymowne konkluzje można zaobserwować biorąc pod uwagę oceny potęgi pań-stw sporządzone przez analityków amerykańskich (tabela 5). 
                                                            129 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 403–408. 
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Tabela 5. Potęga wybranych jednostek politycznych wg modeli CIA (w % potęgi świata dla 2005 r.) 
 
Lp. Jednostki polityczne G. Treverton/S. Jones B. Hughes 1 USA 20 22,96 2 UE 14 20,40 3 Chiny 14 10,99 4 Indie 9 7,38 5 Brazylia 2 3,11 6 Rosja 2 2,32 7 Korea Płd. 2 1,56 Uwzględnia podsystemy: demograficzny, gospodarczy, energetyczny, rolniczy, społeczno-polityczny, obronny oraz środowiskowy.  Źródło: M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, s. 124.  Jeśli przyjąć, że przyjęte do analizy podsystemy są tu właściwie dobrane, to ich wagi z pewnością już nie. Bowiem w pierwszym przy-padku potencjał ten jest jednakowy dla: Brazylii, Rosji i Korei Płd. Również potencjał wspólnoty UE i Chin ma być tu tożsamy. Z pewno-ścią rzeczywistość jest tu inna. Natomiast w drugim przypadku np. Chiny i Indie są zbyt słabo doszacowane względem innych państw. Dlatego też wyliczenia te nie są miarodajne i należy je pominąć. Starając się krótko opisać rezultaty uzyskane dla pięciu wielkich mocarstw świata wg modelu chińskiego (tabela 6), widzimy tu w ba-danym czasie jednoznaczną stagnację USA przy podwojeniu swojej potęgi Chin. Dodatkowo to Indie stanowiły w 2003 r. ok. 49 % poten-cjału Chin a Rosja tylko 60 % tychże Indii. W 1980 r. proporcje tych trzech państw były bardziej wyrównane. Należy pamiętać, że w tym modelu największą wagę stanowią zasoby ekonomiczne i zasoby wiedzy i technologii aż po 20 % ogółu. Uzyskane rezultaty są w sumie interesujące i przystają do rzeczywistości.  



73 
 

Tabela 6. Ogólna potęga pięciu wielkich mocarstw wg modelu chiń-skiego w %  
Państwo 1980 1985 1990 1995 1998 2000 2003 Chiny 4,74 5,31 5,65 7,16 7,16 8,77 9,99 Indie 3,38 3,61 3,73 4,01 4,01 4,54 4,87 Japonia 6,04 6,34 7,32 8,53 8,53 7,73 7,00 Rosja - - 3,72 2,81 - 2,92 2,93 USA 22,48 22,02 22,14 21,90 21,90 22,52 22,27 Razem - - 42,11 44,41 44,41 46,48 47,06  Przyjęte zasoby i ich wagi: zasoby ekonomiczne (0,2); kapitał ludzki (0,1), zasoby naturalne (0,1), zasoby kapitałowe (0,1), zasoby wiedzy i technologii (0,2), zasoby rządowe (0,1), zasoby wojskowe (0,1), zasoby międzynarodowe (0,1).  Źródło: M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, s. 135. 

 Wielce interesujące studium rysuje się w przypadku przywoła-nia obliczeń potęgi państwa wg metody M. Sułka. Zostało to dokona-ne dla trzech lat tj. 1992, 2003 i 2015 r. (tabela 7).  Tabela 7. Potęga ogólna badanych państw świata wg metody M. Sułka, w latach 1992, 2003 i 2015, w punktach umownych  
Pozycja 

1992 2003 2015 
Państwo [mM] Państwo [mM] Państwo [mM] ŚWIAT 1000,000 ŚWIAT 1000,000 ŚWIAT 1000,000 1 USA 159,676 USA 174,418 USA 152,204 2 Japonia 67,688 Chiny 67,867 Chiny 149,963 3 Niemcy 41,543 Japonia 53,852 Indie 44,858 4 Chiny 37,397 Niemcy 34,200 Japonia 33,402 5 Francja 29,871 Indie 30,817 Brazylia 30,149 6 Włochy 27,738 Francja 27,542 Niemcy 26,324 7 Rosja 26,721 W. Brytania 25,957 Rosja 24,819 8 W. Brytania 25,274 Włochy 22,984 W. Brytania 21,630 9 Indie 24,646 Brazylia 21,653 Francja 21,236 10 Brazylia 22,851 Kanada 20,417 Kanada 19,194 11 Kanada 20,744 Meksyk 19,251 Meksyk 17,345 12 Hiszpania 16,741 Rosja 18,718 Indonezja 16,759 13 Meksyk 16,205 Hiszpania 15,892 Włochy 16,218 14 Australia 12,297 Australia 11,744 Australia 15,543 15 Indonezja 10,151 Korea Płd. 11,565 Korea Płd. 12,708 16 Argentyna 10,073 Indonezja 10,880 Hiszpania 12,380 17 Korea Płd. 9,585 Turcja 8,978 Turcja 10,438 18 Turcja 7,706 Holandia 7,266 Nigeria 9,819 
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19 Holandia 7,175 Arabia Saud. 6,386 Arabia Saud. 8,918 20 Szwecja 7,027 Iran 6,339 Argentyna 8,830 21 RPA 6,580 RPA 6,122 Irana 8,104 22 Arabia Saud. 6,055 Polska 5,818 Egipt 6,682 23 Tajlandia 5,894 Szwecja 5,802 Pakistan 6,681 24 Szwajcaria 5,028 Tajlandia 5,451 Tajlandia 6,542 25 Belgia 4,836 Argentyna 5,210 Polska 6,178 26 Iran 4,685 Pakistan 4,609 RPA 5,882 
27 Polska 4,527 Szwajcaria 4,452 Wenezuelab 5,644 28 Austria 4,508 Belgia 4,366 Holandia 5,597 29 Ukraina 4,475 Tajwan 4,083 Filipiny 5,515 30 Pakistan 4,170 Austria 4,052 Kolumbia 5,439 31 Norwegia 3,607 Egipt 4,039 Tajwan 4,900 32 Egipt 3,605 Nigeria 4,000 Szwecja 4,885 33 Grecja 3,595 Kolumbia 3,974 Szwajcaria 4,420 34 Filipiny 3,513 Norwegia 3,873 Bangladesz 4,348 35 Algieria 3,416 Grecja 3,848 Malezja 4,337 36 Kolumbia 3,400 Filipiny 3,678 Wietnam 4,196 37 Finlandia 3,340 Malezja 3,419 Algieria 3,921 38 Wenezuela 3,302 Dania 3,361 Peru 3,819 39 Portugalia 3,261 Algieria 3,273 Chile 3,694 40 Dania 3,135 Finlandia 3,252 Norwegia 3,590 41 Nigeria 2,966 Wenezuela 3,217 Belgia 3,567 42 Malezja 2,928 Portugalia 3,202 Kazachstan 3,561 43 Bangladesz 2,614 Bangladesz 3,065 ZEA 3,330 44 Chile 2,590 Chile 2,707 Austria 3,303 45 Peru 2,509 Peru 2,685 Irak 3,220 46 Maroko 2,236 Irlandia 2,528 Rumunia 2,728 47 Kazachstan 2,026 Ukraina 2,514 Finlandia 2,544 48 Libia 1,791 Wietnam 2,391 Sudan 2,451 49 Hongkong 1,756 Maroko 2,253 Izrael 2,421 50 Izrael 1,729 Czechy 2,252 Angola 2,409 a – 2014, b – 2013  Źródło: R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga 2016, Międzynarodowy układ 

sił w procesie zmian. Raport potęgotwórczy, Warszawa 2016, s. 25–27.  Z prezentowanych informacji wynika jednoznacznie, że mamy do czynienia z ciągłym tasowaniem się państw w świecie przy tego typu rankingach. Mimo, że wzięto pod uwagę aż 158 państw, dla lep-szej percepcji ujęto tu ich tylko pierwszą pięćdziesiątkę. Oczywiście w każdym roku z tych lat światowym liderem były USA. Niemniej ich siła osiągnęła apogeum ok. 2003 r. (174,42 pkt) by potem systema-tycznie maleć aż do 2015 r. (152,20 pkt). Oznacza to, że polityka za-graniczna tego państwa uwikłana w gorącą wojnę w Iraku i w Afgani-stanie nie wpływała wielce pozytywnie na własny rozwój społeczno-gospodarczy. Raczej można mówić o strategii zjawiska lub małym 
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regresie. Oczywiście należy tu brać pod uwagę inne państwa. Prze-ciwstawną tendencję zachowują tu ChRL (czwarta i aktualnie druga pozycja w świecie). Widać tu przede wszystkim wysoką dynamikę wzrostu PKB i brak zaangażowania militarnego w gorący konflikt. Pozwala to jednak systematycznie łożyć olbrzymie kwoty w: unowo-cześnianie swojej armii, infrastrukturę techniczną państwa, badania naukowe i oświatę. Zaniedbując przy tym swoje środowisko natural-ne. Znamienne jest, że powoli Japonia traci swoją moc, postrzeganą zarówno w lokacie (drugie na czwarte miejsce), jak i w punktach. Długoletnia stagnacja gospodarcza daje tu o sobie wyraźnie znać i co ważne przy niewielkim finasowaniu swoich potrzeb obronnych na poziomie zaledwie 1 % PKB. Warto zwrócić tu uwagę na pięć głównych państw Europy tj.: Francję, Hiszpanię, Niemcy, Wielką Bry-tanię i Włochy. Ich potęgi stopniowo słabną na arenie międzynarodo-wej. Czyli uzyskiwane wzrosty społeczno-gospodarcze są relatywnie coraz słabsze, jak również środki przeznaczane na swoją obronność. Dotyczy to także neutralnej Szwajcarii i Szwecji. W przypadku Rosji obserwujemy tu duże wahania (odpowiednio 7–12–7 miejsce w świe-cie). W sumie uważam to za wiarygodne miejsce. Interesujące jest tu także spostrzeżenie, że mamy do czynienia ze stopniową koncentra-cją tej potęgi. Pierwsza dziesiątka państw posiada jej coraz więcej tj. odpowiednio 463,41 pkt do 523,78 pkt a dwudziestka jeszcze więcej tj. 581,11 do 652,74 pkt. Oznacza to, że stare tradycyjne potęgi euro-pejskie są zastępowane przez nowe regionalne tj.: Brazylia (aktualnie 5 miejsce), Meksyk (11), Indonezja (12), Australia (14) i Nigeria (18). Znamienne jest, że ich udział na niwie militarnej nie jest imponujący za to w sferze społeczno-gospodarczej znaczący oraz w handlu zagra-nicznym. Polska systematycznie poprawia swoją siłę na arenie mię-dzynarodowej z 4,53 pkt do 6,18 pkt (25 miejsce). Aktualnie plasuje-my się między Tajlandią a RPA. Zaletą naszą jest stały średniej wyso-kości wzrost PKB, adekwatny do tego przyrost potencjału militarnego i odporność na kryzysy.  Model hinduski opiera się na iloczynie PKB i liczbie ludności przy przyporządkowaniu odpowiednich wykładników (tabela 8).  
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Tabela 8. Szacowanie potencjału dla wybranych państw (wg modelu A. Virmaniego)  
Kraj 1980 2000 2010p 2020p 2030p 2040p USA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Chiny 0,03 0,16 0,34 0,58 0,89 1,21 Indie 0,03 0,06 0,10 0,18 0,33 0,54 Japonia 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 Niemcy 0,25 0,19 0,16 0,14 0,13 0,13 W. Brytania 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 Francja 0,17 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 Korea Płd. 0,01 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 Rosja 0,15 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 Kanada 0,09 0,08 0,09 0,09 0.09 0,09 Włochy 0,17 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 Hiszpania 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Australia 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Meksyk 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Brazylia 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 Indonezja 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04  

Źródło: M. Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Rambel, Warszawa 2013, 
s. 141.  W podanych wyliczeniach mamy tu zarówno dane rzeczywiste (1980, 2000), jak i prognozę badanego zjawiska (dla kilku dekad). W modelu zastosowano tu wyliczenie względne. Stałą bazą jest tu potencjał USA. Ich potencjał relatywnie cały czas maleje, względem np. Chin, Indii, Indonezji czy Korei Płd. – który dynamicznie rośnie. Znamienne jest, że potęga Japonii i czterech głównych państw euro-pejskich maleje w miarę upływu czasu. Natomiast względną stabil-ność swojej potęgi osiągnęła Australia i Kanada. W perspektywie ko-lejnych dekad nic tu się nie zmienia. W sumie model ten nie jest do-skonały, choć ogólne prawidłowości dają się tu uchwycić. Spójrzmy jeszcze na dane uzyskane z ośrodka australijskiego, który sporządził już kolejny ranking państw na podstawie zbudowa-nego z 22 szczegółowych czynników Globalny Indeks Pokoju.  
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Tabela 9. Ranking Globalnego Indeksu Pokoju dla wybranych państw świata za 2016 r.  
Miejsce państwa 

w rankingu 
Umowne  
punkty 

Państwo Umowne 
punkty Kolejność od najlepszych państw w świecie Kolejność do najgorszych  państw w świecie 1. Islandia 1,192 139. Filipiny 2,511 2. Dania 1,246 140. Meksyk 2,557 3. Austria 1,278 141. Indie 2,566 4. Nowa Zelandia 1,287 142. Egipt 2,574 5. Portugalia 1,356 143. Wenezuela 2,651 6. Czechy 1,360 144. Izrael 2,656 7. Szwajcaria 1,370 145. Turcja 2,710 8. Kanada 1,388 146. Liban 2,752 9. Japonia 1,395 147.Kolumbia 2,764 10. Słowenia 1,405 148. Pakistan 2,832 11. Finlandia 1,429 149. Nigeria 2,877 12. Irlandia 1,433 150. Korea Płn. 2,944 13. Butan 1,445 151. Rosja 3,079 14. Szwecja 1,461 152. DR Konga 3,112 15. Australia 1,465 153. Czad 3,145 16. Niemcy 1,466 154. Libia 3,200 17. Norwegia 1,500 155. Sudan 3,269 18. Belgia 1,528 156. Ukraina 3,287 19. Węgry 1,534 157. Rep.Śr. Afr. 3,354 20. Singapur 1,535 158. Jemen 3,389 21. Holandia 1,541 159. Somali 3,414 

22. Polska 1,557 160. Afganistan 3,538 23. Mauritius 1,539 161. Irak 3,570 24. Słowacja 1,603 162. Sudan Płd. 3,593 25. Hiszpania 1,604 163. Syria 3,806  
Źródło: www.globalpeaceindex 2016, [dostęp: 25.11.2016].  Do najbezpieczniejszych państw w świecie zaliczono to: Islan-dię, Danię i Austrię. W szerszym ujęciu są to państwa skandynawskie i europejskie neutralne. Na drugim biegunie czyli do państw gdzie toczy się wojna i przemoc ujęte zostały tu: Syria, Sudan Płd. i Irak. Patrząc szerzej tradycyjnie wybijają się tu państwa Bliskiego Wscho-du oraz niektóre kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego. W sumie czołówka tych państw jest prawie stała od kiedy ranking ten jest spo-rządzany tj. 2007 r. Ale jak podają jego autorzy, z roku na rok poziom tego bezpieczeństwa jest coraz słabszy, czyli wyznaczone wskaźniki 
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są coraz wyższe. Oznacza to w świecie coraz więcej przemocy, stra-chu oraz gorących wojen. Polska w tym rankingu wypada bardzo do-brze (aktualnie 22 miejsce) jako państwo bardzo bezpieczne. Plasu-jemy się między Holandią a Mauritusem. Warto zwrócić uwagę, że pniemy się w tym rankingu bowiem np. w 2007 r. byliśmy sklasy-fikowani na 27 miejscu z 1,683 pkt. Znamienne jest, że Ukraina dołą-czyła tu ostatnio do państw mało bezpiecznych, natomiast Gruzja przesunęła się mocno do przodu jako państwo stabilne.  
Potrzeba zmian w metodologii liczenia potęgi państwa 

 We współczesnej literaturze przedmiotu oraz w praktyce geo-politycznej dostrzega się zmianę akcentów dotyczących możliwego pomiaru potęgi państwa. Nie jest to już li tylko: produkt krajowy brutto (wartość bezwzględna czy też względna), ilość mieszkańców kraju, jego powierzchnia czy też stopa wydatków wojskowych a coraz częściej lansuje się konieczność dołączenia do tych parametrów także elementy wiedzy czy też postępu myślenia innowacyjnego130. Rów-nież w ramach szacowania tej potęgi istotny wpływ ma przynależ-ność do sojuszu polityczno-militarnego, posiadanie broni jądrowej czy miejsce na mapie geopolitycznej w regionie. Nie wolno także za-pominać, że w przypadku niektórych państw ranga danego państwa jest o wiele wyższa niż wynika to ze statystycznych rachunków. Na ten obraz składa się np. wydatna pomoc militarna lub gospodarcza mocarstwa światowego. Oprócz tego należy postrzegać silny i stabil-ny system edukacji narodowej131.  Starając się rzucić nowe światło na potrzebę szacowania potęgi państwa należy wyjść od zaprezentowania argumentów zajęcia się tym problemem naukowym. Przywoływane modele czy też podjęcia w moim odczuciu nie w pełni spełniają odwzorowania badanej rze-czywistości. Powodów takich jest z pewnością kilka. Jestem przeko-nany, że są to: niepełny dobór wskaźników, za mała skala ocen w sys-temie punktowym, przeszacowanie wag w doborze różnych czynni-ków, niekiedy subiektywne odczucia ekspertów, nie zwracanie uwagi, że pewne zmienne mają wpływ negatywny, brak przejścia na ujęcie ilościowe, dostępność danych. Oczywiście nie do każdego modelu 
                                                            130 P. Buhler, O potędze w XXI wieku, Warszawa 2014, s. 13. 131 P. Tyrała, Dynamiczność zagrożeń oraz konieczność zmian systemu bezpieczeń-
stwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe, Z. Grzywna (red.), Katowice 2012, s. 654. 
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występowały wszystkie te zastrzeżenia. Niemniej intuicyjnie odczu-wam, że liczona potęga państw odbiega statystycznie od bieżącej rze-czywistości. Niekiedy chodzi tu o kilkanaście procent innym razem o kilka. Generalnie w prezentowanych formułach brakuje nowego du-cha czasu. Chodzi o szersze uwzględnianie elementów miękkich. Mam tu na myśli takie atrybuty, które są odbiciem „społeczeństwa wiedzy” czy też „społeczeństwa informacyjnego”. Oprócz tego współcześnie mocno liczy się przynależność do koalicji polityczno-militarnej czy gospodarczej132. Rzadko także prezentowane modele odnosiły się do siły państwa jaką daje posiadanie broni jądrowej w stosunkach mię-dzynarodowych. Dotychczas nigdzie także nie była uwzględniana pomoc gospodarcza lub militarna światowego mocarstwa na rzecz innego państwa. Istotną sprawą są także instytucje tego państwa, które projektują prawo i model jego funkcjonowania. Bywa też tak, że to one odpowiedzialne są za ich wzbogacenie kosztem zdecydo-wanej większości społeczeństwa133. Stąd też mamy ich upadek czy też uwiąd. Nie wolno także zapominać w ramach miękkiej siły o kulturze, wartościach politycznych czy samej polityce zagranicznej. Chodzi tu o siłę opartą na umiejętności przyciągania swoją atrakcyjnością i od-woływaniu się do wspólnych wartości134. Z punktu widzenia metodycznego należy zastanowić się czy do-celowy model potęgi powinien opierać się na wynikach uzyskanych z badań ankietowych ekspertów czy raczej być rezultatem uzyska-nych informacji statystycznych pochodzących z różnorakich wskaź-ników. Jak dużo tych wskaźników potrzeba użyć aby stwierdzić, że ostateczny model spełnia bieżące oczekiwania? Czy stosować wagi poszczególnych wskaźników? Wreszcie czy mamy próbować modyfi-kować istniejące wzorce w tym zakresie, czy też budować zupełnie nowe modele? Po określeniu modelu należy próbować go zweryfiko-wać w praktycznej ocenie. Dlatego też pojawiają się nowe problemy do rozstrzygnięcia, przykładowo. Które i jak dużo państw należy poddać weryfikacji przy ich aplikacji? Jak długi okres należy przyjąć do badań, aby stwierdzić, że jest on poprawny? Interesować powinni-
                                                            132 S.T. Kurek, Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii, Warszawa 2015, s. 120. 133 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, po-
myślności i ubóstwa, Poznań 2014, s. 443. 134 H. Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako element soft power pań-
stwa, „e-Politikon” 2016, nr 18, s. 55. 
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śmy się rankingiem względnym czy bezwzględnym i określać sto-sowne miary punktowe a może tylko miejsca państw? Kto ma doko-nać oceny ostatecznej tych miar i jaką metodą to robić? To tylko część ogólnych pytań które należy postawić przy tego typu ocenie. Z pew-nością jest ich o wiele więcej. Odpowiedź na każde z nich ma kluczo-we znaczenie dla ostatecznego sposobu ujęcia szacunku potęgi pań-stwa. Jestem przekonany, że można próbować nieco zmienić czy też usprawnić istniejące modele szacowania potęgi państw. Są to: 
• w modelu irańskim sugeruję dodanie trzech nowych katego-rii do już 9 występujących. Pierwsza to demokracja. Można wykorzystać tu takie czynniki cząstkowe jak: frekwencja w wyborach powszechnych, ilość uchwalonych ustaw w roku przez władzę ustawodawczą czy skuteczność walki z korup-cją. Druga kategoria to sprawy wewnętrzne. Opis tej katego-rii jest możliwy przy pomocy takich danych ilościowych, jak np.: ilość osadzonych w zakładach karnych (ujęcie względ-ne), ilość sił Policji (ujęcie względne). Trzecia kategoria to sport. Chodzi tu np. o: ilość wystawionych zawodników i zdobytych medali w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata czy kontynentu (w ujęciu względnym); ćwiczący w klubach sportowych (w ujęciu względnym); 
• w modelu M. Sułka uwzględnienie pierwiastka technologicz-nego. Uszczegóławiając tą myśl mowa tu jest np. o: nakładach na działalność badawczą i rozwojową w PKB, wynalazki zgłoszone do ochrony (w ujęciu względnym), ilość osób ko-rzystających z Internetu wśród całego społeczeństwa czy ilość studentów szkół wyższych (w ujęciu względnym). Przy czym waga tej kategorii powinna wynieść ok. 0,03; 
• byłoby to dopełnienie do brakującej pełnej 1,00; 
• w modelu A. Antczak-Barczak należy bezwzględnie uwzględ-nić czynnik rolnictwa, postępu technicznego i poziomu za-dłużenia państwa. Tym samym istniejące wagi muszą nieco ulec zmianie; 
• w modelu chińskim ujęcie dodatkowej 9 kategorii infrastruk-tury. W tym przypadku chodzi o włączenie w skład liczonej potęgi państwa kilku wskaźników względnych obrazujących sytuację w transporcie: drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym i łączności w kraju. Oczywiście waga uwzględnio-
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nych już kategorii musiała by ulec przewartościowaniu, tak aby na tą nową kategorię pozostawić około 7%; 
• w modelu R.S. Clinea widzę potrzebę dodania do drugiego członu równania potęgi państwa elementów związanych z jego polityką. Szczegółowym odzwierciedleniem tego czyn-nika mógłby być: udział w sojuszu polityczno-militarnym, si-ła kontaktów czy też współpraca ze swoimi sąsiadami, pod-bój kosmosu. Jednocześnie zgadzam się aby ten element, jak też dwa inne z tej kategorii tj. strategia i wola państwa były szacowane metodą ekspercką w skali 0 – 1. 
• w globalnym indeksie pokoju postrzegam możliwość udo-skonalenia tej miary choćby o takie wskaźniki cząstkowe jak: liczba strajków i osób strajkujących na 100 tys. osób, przyna-leżność do paktów i sojuszów polityczno-militarnych (w skali od 1 do 5), wskaźnik wolności politycznej (wolności, wolno-ści gospodarczej, wolności prasy (w skali od 1 do 5), wskaź-nik ubóstwa (w skali od 1 do 5), wskaźnik zadowolenia kon-sumentów i przedsiębiorców (w skali od 1 do 5), wskaźnik ogólnego zadłużenia (w skali od 1 do 5). Tego typu informa-cje wzbogaciłyby ten indeks135. Możliwe byłoby jeszcze do-kładniejsze ujęcie stanu pokoju – bezpieczeństwa w każdym państwie biorąc pod uwagę układ regionalny, kontynentalny i globalny. Podsumowując pragnę zaznaczyć, że przedłożone propozycje należy traktować jako ogólny zaczyn do dyskusji nad potrzebą nowe-go spojrzenia na szacowanie potęgi państw. Nadszedł czas na nowa-torskie ujęcie tych zagadnień. Jednocześnie skłaniam się aby do no-wego podejścia przy tym szacowaniu wykorzystać już istniejące i nowoczesne miary makro – takie wskaźniki jak: Indeks Rozwoju Spo-łecznego (HDI), Indeks Światowego Dobrobytu (GPI), Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI), wolności politycznej czy wolności gospodarczej. Z pewnością rzuci to nowe światło na ba-daną potęgę państwa. Potrzeba teraz zawansowanych prac studyj-nych nad doskonaleniem już istniejących metod szacowania tej potęgi czy też „porównania z innymi metodami”136 lub stworzeniem nowej 

                                                            135 T. Jałowiec, J. Płaczek, Globalny Indeks Pokoju, „Kwartalnik Bellona” 2011, nr 4, s. 36–47. 136 A. Łaszczuk, Potencjał obronny państwa, [w:] Przemysł zbrojeniowy w systemie 
obronnym państwa, A. Tomaszewski, A. Nowakowska-Krystman, P. Zamelek (red.), Warszawa 2018, s. 115. 
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ich formuły. Pole do tego typu analiz i ocen jest otwarte i czeka na swojego badacza. Kierunki prac w tym obszarze zostały tu nakreślo-ne. 
 
Zakończenie 
 Starając się podsumować prowadzone dociekania naukowe trzeba stwierdzić, iż mamy do czynienia z rozległą wiedzę. Bezpie-czeństwo ze swej istoty to nie tylko domena: polityków, dyplomatów, strategów, ekonomistów, inżynierów… a całego społeczeństwa. Wszyscy musimy włożyć swoją cząstkę aby udało się zbudować spój-ny system bezpieczeństwa narodowego (wewnętrzny i zewnętrzny) i międzynarodowego. Stąd należy cały czas analizować istniejące za-grożenia, szacować ich ryzyko wystąpienia, doskonalić prawo, przy-gotowywać dokumenty planistyczne, gromadzić stosowne rezerwy, szkolić kadry i instytucje, kupować specjalistyczny sprzęt w reszcie łożyć środki finansowe na tego typu potrzeby. W sumie – być przygo-towanym na zaistnienie prawdopodobnych zagrożeń i tworzyć swoją odporność. Zagrożenia muszą więc być rozpoznane i zdecydowanie słabsze niż przygotowany zawczasu system obrony. Trzeba to ciągle doskonalić, ulepszać bowiem i same zagrożenia się zmieniają bądź ich siła. Idąc dalej podejście zdolnościowe posiadanych przyszłych opo-nentów pozwala na budowanie siły odpowiedzi. Bowiem rozumiane jest jako efekty będące konsekwencją zagrożeń. Zasadniczym wnioskiem z płynących analiz i ocen jest stwier-dzenie, że cały czas staramy się postrzegać problematykę bezpie-czeństwa przez pryzmat określonych wyznaczników ilościowo-jakościowych. Nasz kraj systematycznie poprawia swoją siłę na are-nie międzynarodowej (aktualnie 25 miejsce). Plasujemy się między Tajlandią a RPA (wg metody M. Sułka). W innych szacunkach – Glo-balny Indeks Pokoju – wypadamy też bardzo bezpiecznie (na 22 miej-scu) między Holandią a Mauritiusem. Zaletą naszą jest stały średniej wysokości wzrost PKB, adekwatny do tego przyrost potencjału mili-tarnego, odporność na kryzysy oraz małe ryzyko potencjalnych za-grożeń terrorystycznych. Wymiernym odzwierciedleniem poziomu naszego bezpieczeństwa jest ciągły i dynamiczny napływ kapitału zagranicznego. W sumie w pewnych obszarach polskiego bezpieczeń-stwa jest lepiej niż dobrze (np. system ratowniczo-gaśniczy, rezerwy strategiczne, system łączności, wydatki obronne) w innych słabiej (np. infrastruktura transportowa, przemysł obronny, cyberterro-
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ryzm). Ale jest tego świadomość, że mamy co usprawniać. Wśród po-lityków każdej opcji, jawi się wizja ciągłego doskonalenia tego bez-pieczeństwa. Tym samym łatwiej można realizować te przedsięwzię-cia i forsować postęp zważywszy na fakt, że współczesne międzyna-rodowe stosunki są napięte. Jednocześnie nie należy w pełni powie-rzać swoje bezpieczeństwo tylko sojuszowi NATO, bez budowania własnego sprawnego systemu obronnego. Potrzebny jest w tym za-kresie narodowy potencjał. Służyć to ma do zniechęcania potencjal-nego agresora działań wrogich. Przy czym bezpieczeństwo obywateli, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP są tu interesami naro-dowymi o egzystencjalnym znaczeniu, które należy bronić w razie potrzeby, całością posiadanych sił i środków. Dodatkowo celem tym powinno być wzmocnienie gotowości i zdolności naszego sojuszu do kolektywnej obrony oraz spójności działania. Skuteczność koncepcji bezpieczeństwa narodowego w sumie zależeć będzie od ciągłości działań oraz integracji zagadnień wewnętrznych, jak i międzynaro-dowych. Oprócz tego chodzi o integrację systemu kierowania tym bezpieczeństwem, zwiększenie efektywności podsystemu operacyj-nego oraz powszechność przygotowań podsystemu wsparcia. Prezentowane opracowanie pozwala na sprecyzowanie meryto-rycznego postulatu. Starałem się opisać w formie syntetycznej potęgę współczesnego państwa. Przywołałem w tym obszarze teorię pro-blemu, sposoby szacowania tej potęgi, jak również pewne ich niedo-magania. Zwróciłem uwagę na możliwość poprawy tego zjawiska. Uwagi te mają charakter metodycznych wskazań. Opowiadam się bowiem za szerszą potrzebą uwzględniania w tych rachunkach ele-mentów miękkich tej siły. Chodzi o płaszczyznę postępu techniczne-go, technologicznego i kultury. Z czynionych analiz aplikacyjnych wy-nika, że np. małe państwa ale posiadające swój dorobek w zakresie wynalazczości i z szerokim dostępem do Internetu wypadają o wiele lepiej od tradycyjnego liczenia tej potęgi. Tym samym twierdzę, że jest to adekwatniejszy pomiar. Stąd dziś w potędze państw nie liczą się tylko „twarde elementy” ale istotny wpływ mają także te miękkie. Są one kołem zamachowym rozwoju państwa postindustrialnego i tym samym jego potęgi. Dlatego zachodzi potrzeba modyfikacji sza-cowania tej potęgi. Uważam, że jest to wspólne zadanie przede wszystkim dla politologów, strategów i ekonomistów. Na wyniki tych prac oczekuje praktyka. Bowiem na podstawie tych szacunków moż-na prognozować rozwój państw, jak również wskazywać na słabe jego strony. Tym samym uważam, ze cel artykułu został spełniony. 
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Abstract 
 International power is the subject of continuing study. Hence, estimation of the power of the Member States has paramount im-portance. But it is a record of the quantity. Hence, in the few centers in the world of this type of research is carried out and the results published. Depending on the model and components you can try to indicate the place of individual States and their strength. The mate-rial points to the theory and practice of this type of analysis and on the positives and disabilities in individual records. 
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WPROWADZENIE DO TECHNIK I NARZĘDZI PROGNOZOWANIA  
SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ 

 
 
Wstęp  Obecny rozwój państw, w szczególności aspirujących do odgry-wania istotnej roli na arenie globalnej, wymaga nie tylko ciągłego rozwoju myśli technologicznej, ale także politycznej i ekonomicznej. Intensywny rozwój technologii, niosący za sobą w zasadzie niegrani-czone już możliwości wymiany informacji, przyczynia się także do powstawania nowych zagrożeń, w tym o charakterze wojen informa-cyjnych czy ekonomicznych mogących przełożyć się na destabilizację ekonomiczno-społeczną wielu krajów. W coraz bardziej powiązanej wzajemnymi relacjami gospodarce światowej z wyłaniającymi się jej liderami zyskującymi dużą przewagą ekonomiczną, technologiczną czy ideologiczną nad pozostałymi, coraz mocniej daje się zaobserwo-wać bardzo niebezpieczne zjawisko jakim jest wywoływanie tzw. za-grożeń pośrednich. Oznacza ono tyle, że chcąc doprowadzić do pew-nej niestabilności np. ekonomicznej w jednym z wybranych krajów, wprowadzane są czynniki destabilizujące w niektórych ogniwach łańcucha gospodarki, z którymi dany kraj kooperuje. Naruszenie tych ogniw, w efekcie negatywnie wpływa na sytuację w kraju docelowym, przy czym trudne do zidentyfikowania staje się prawdziwe źródło oddziaływania.  Biorąc powyższe pod uwagę należy wnioskować, iż starając się wybrać najlepszą strategię polityczno-ekonomiczną oraz obronną państwa, konieczne jest zbadanie nie tylko jego sytuacji wewnętrznej wraz z sytuacją wewnętrzną i powiązaniami z państwami bezpośred-nio sąsiadującymi, ale sytuacji polityczno-ekonomicznej i obronnej całego regionu oraz regionów powiązanych. Okazuje się zatem, iż dopiero identyfikacja jak największej liczby powiązań, w szczególno-ści tworzących liczne, trudne w pobieżnym oglądzie do uchwycenia sprzężenia zwrotne, pozwala na w miarę skuteczne prognozowanie rozwoju sytuacji w ujęciu strategicznym. Ze względu na fakt, iż w do-
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bie globalizacji liczba powiązań, a w konsekwencji liczba istniejących sprzężeń zwrotnych jest stosunkowo duża, tradycyjne, opisowe me-tody prognozowania i wnioskowania okazują się mało wydajne. Nie jest także możliwe ustanowienie jednolitej formuły matematycznej, umożliwiającej w sposób deterministyczny prognozowanie zacho-dzących zjawisk w ujęciu strategicznym. Jak się w praktyce okazało, bardzo skuteczne podejście do pro-gnozowania strategicznego, opracowane zostało w na przełomie lat 50. i 60. XX w. przez profesora MIT Jaya Forrestera. Podejście to sku-pia się na tym, co obecnie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu glo-balnej przestrzeni geopolitycznej, czyli na identyfikowaniu relacji i sprzężeń zwrotnych pomiędzy elementami badanego systemu. Ze względu na elastyczność, prostotę i jak się okazuje skuteczność, podejście to wzbudza rosnącą popularność na świecie i jest sukce-sywnie coraz szerzej wykorzystywane do badania zjawisk o charak-terze polityczno-ekonomiczno-militarnym.  
Zarys historyczny metod prognostycznych 

 Próby przewidzenia przyszłości zarówno tej najbliższej jak i dalszej, zarówno w ujęciu operacyjnym jak i strategicznym od zawsze są jednym z kluczowych problemów inspirujących człowieka do poszukiwania nowych pomysłów, metod oraz technik prognozo-wania. Na przestrzeni kilku ostatnich stuleci wraz z rozwojem nie tylko nauk ścisłych, ale także społecznych, rozwinęły się również me-tody umożliwiające − na podstawie zebranych danych − wykrycie trendów obserwowanych zjawisk oraz na tej podstawie estymację dalszego ich rozwoju. Istotny wkład w rozwój tego rodzaju metod mieli jedni z największych znanych nauce matematyków tacy jak: Issac Newton (1642–1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Daniel Bernoulli (1700–1782), Leonard Euler (1707–1783), Joseph Louis Lagrange (1736–1816).  Ich badania oraz prowadzone wówczas rozważania teoretyczne (bez dostępu do współcześnie znanych nam maszyn wspomagających rozwiązywanie układów równań matematycznych) dały podstawę do rozwoju rachunku różniczkowego, który ze względu na swój ściśle techniczny charakter w pierwszej kolejności był wykorzystywanych do modelowania ruchu układów mechanicznych, a w ogólnym ujęciu układów fizycznych.  
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Równolegle do powyższych rozwijała się inna gałąź nauki ma-tematycznych zajmująca się analizą zdarzeń losowych oraz badaniem potencjalnie występujących pomiędzy nimi korelacji. Prekursorami w tej dziedzinie byli kolejni ojcowie nauk matematycznych tacy jak Pierre de Fermat (1601–1665) oraz Blaise Pascal (1623–1662). Ten ostatni w swoich pracach dał podstawy do rozwoju nowego kierunku matematyki nazwanego dziś rachunkiem prawdopodobieństwa, któ-rego współczesna postać znana jest dzięki pracom radzieckiego uczonego Andrieja Kołmogorowa (1903–1987).  Z biegiem czasu osiągnięcia nauk ścisłych, w szczególności ma-tematyki zaczęły być wprowadzane do nauk o charakterze społecz-nym, gdzie zaczęto podejmować próby nie tylko opisywania otaczają-cego ludzi świata, ale także przekładać wyniki prowadzonych obser-wacji na wartości liczbowe, a następnie stosować do ich analizy do-stępny aparat matematyczny.  Jednym z prekursorów takiego podejścia był amerykański so-cjolog Jacob L. Moreno (1889–1974), który analizując powiązania międzyludzkie w społeczeństwie tworzył tzw. socjogramy, mające swoje podłoże matematyczne w pracach wspomnianego wcześniej Eulera, a następnie Jamesa Josepha Sylvestera (1814–1897), który to rozwinął gałąź matematyki nazywaną teorią grafów.  Szczególnie intensywne wykorzystanie nauk matematycznych do prowadzenia badań o charakterze społecznym nastąpiło w XX w. wraz z rozwojem metod statystycznych umożliwiających przewidy-wanie zachowania się społeczeństwa (np. preferencje wyborcze) na podstawie danych zebranych ze stosunkowo niewielkiej próby osobników.  XX wiek był także okresem kiedy to nauki ścisłe zaczęły być wykorzystywane w obszarze nauk o obronności, a jednym z czoło-wych prekursorów tego zjawiska był Frederick William Lanchaster (1868–1946)–inżynier specjalizujący się w branży samochodowej, twórca m.in. prototypu auta hybrydowego (posiadającego zarówno silnik spalinowy jak i elektryczny–1927 rok). W ramach prowadzo-nych badań zdefiniował dwa główne matematyczne modele walki dwóch armii: 
• model liniowy – w którym zakłada się, że 1 żołnierz toczy w danej chwili bezpośrednią walkę tylko z jednym swoim przeciwnikiem jednakowo uzbrojonym; 
• model kwadratowy – w którym zakłada się, że walka toczy się na odległość, wobec czego jeden żołnierz może atakować 
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kilka celów jednocześnie oraz sam może być atakowanym z równolegle z kilku kierunków.  Modele te choć dalekie od doskonałości dały podstawę do dalszych badań w tym kierunku, w szczególności wykorzystania potencjału gałęzi matematyki zwanej badaniami operacyjnymi. Praktyczne wy-korzystanie badań operacyjnych miało miejsce w okresie II wojny światowej, gdzie na wyniki obliczeń przez zespoły matematyków by-ły wykorzystywane zarówno przez RAF w celu minimalizacji liczby baterii obrony przeciwlotniczej przy zachowaniu ich zakładanej sku-teczności jak i określenie liczby i wielkości konwojów morskich w celu zachowania ich odporności na ataki u-botów. W efekcie prowa-dzonych prac liczbę baterii zmniejszono z 20000 to 4000 oraz przyję-to zasadę formułowania mniejszej liczby ale większych konwojów zabezpieczanych przez większą liczbę okrętów wojennych. W efekcie dalszego, intensywnego rozwoju powyższych kierun-ków badań w XX oraz XXI wieku rozwinęła się nowa gałąź nauki na-zywana obecnie symulacją¸ kojarzona nieodłącznie z wykorzystaniem współczesnych metod i maszyn obliczeniowych oraz dostępnych me-tod wizualizacji wyników.   
Przegląd i podział dostępnych metod prognozowania  Biorąc pod uwagę już ponad kilkuset letni rozwój wszelkich me-tod związanych z próbami prognozowania otaczających nas zjawisk wprowadzono ich ogólny i szczególny podział, a także przyporząd-kowane zostały im odpowiednich cechy wynikające z przeznaczenia.  W pierwszej kolejności można dokonać podziału na metody nie powiązane ściśle z aparatem matematycznym zwane powszechnie metodami jakościowymi oraz metody mocno zależne od opracowa-nych na przestrzeni lat formuł − zwane metodami ilościowymi. O ile przy pierwszym rodzaju metody zmierzonym wartościom przypisy-wane są przyjęte i zdefiniowane przez badacza ogólne etykiety np. mało istotne, istotne, bardzo istotne, krytyczne o tyle w drugim ro-dzaju otrzymywane są konkretne wartości liczbowe. Wspólną cechą obu podejść jest umiejętność interpretowania otrzymanych wyników, przy czym często stosuje się sekwencyjne wykorzystanie obydwu podejść na zasadzie top-down albo bottom-up. Dokonując przeglądu dostępnych metod prognozowania można je zestawić tak jak to przedstawia tabela 1.   
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Tabela 1. Zestawienie dostępnych metod prognozowania  
          Metody ilościowe
           (matematyczne) 

     Metody jakościowe  
      (niematematyczne) 

• regresja 
• autoregresja 
• szeregi czasowe 
• drzewa decyzyjne 
• rachunek prawdopodobień-stwa  i statystyka 
• łańcuchy Markova 
• metody numeryczne 

• przybliżenie 
• porównanie 
• opiniowanie 
• ankiety 
• ekspertyzy 
• metoda delficka 

 
Źródło: Opracowanie własne.  Uwzględniając zarys historyczny opisany w poprzednim roz-dziale niniejszej pracy można stwierdzić, iż największą zaletą wska-zanych technik jest ich dojrzałość przyczyniająca się do niezmiennej efektywność i wiarygodności potwierdzonej na przestrzeni kilkuset lat licznymi badaniami i dowodami teoretycznymi. Ze względu na ten fakt, wykorzystując rozwój technologiczny, który zintensyfikował się od drugiej połowy XX wieku, metody te dały podstawę do rozwoju licznych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi wspomagających wykonywanie badań i przygotowywanie prognoz. W szczególności rozwój systemów komputerowych sprawił, iż użytkownicy nie muszą posiadać szczegółowej wiedzy z zakresu funkcjonowania zaimple-mentowanych metod, przy czym otrzymują prawidłowe wyniki. Ko-lejna zaleta wynikająca z rozwoju komputerów to dostępna moc obli-czeniowa umożliwiająca przetwarzanie dużych porcji danych oraz dzięki rozwojowi globalnych sieci społecznościowych i teleinforma-tycznych możliwy dostęp do dużej liczby danych, na podstawie któ-rych można przygotować bardziej wiarygodną prognozę.  Z drugiej strony wykorzystanie metod prognostycznych posiada też pewne wady, chociażby te związane z umiejętnością interpretacji wyników czy oszacowania błędu pomiaru. Mimo, iż wykorzystanie narzędzia wspiera użytkownika w przeprowadzeniu obliczeń i uła-twia otrzymanie wyniku, to nie zawsze daje jasność co do jego inter-pretacji. Tutaj często pozostawione jest pole do wykorzystania posia-danej wiedzy i doświadczenia przez samego badacza. Ponadto wybór 
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metody zależy od przyjętej metodyki badań, co jest kwestią indywi-dualnej decyzji użytkownika.  Pomimo wydawałoby się potencjalnie łatwego dostępu do da-nych (globalna sieć teleinformatyczna oraz liczne sieci społeczno-ściowe) istnieje trudność wyekstrahowania tych danych, które będą wartościowe dla przygotowywanej prognozy. Problem z dostępem do odpowiednich danych często jest spotykany przy realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem, gdyż właśnie ze względów bezpie-czeństwa najbardziej pożądane do celów badawczych informacje są udostępnianie z dużą ostrożnością co wydaje się być rzeczą zrozu-miałą.  Podsumowując, należy stwierdzić, że na przestrzeni lat opraco-wano zarówno szereg metod jak i narzędzi technicznych, w szczegól-ności komputerów i programów komputerowych wspomagających wykonywanie prognoz, niemniej wybór samej metody, dobór danych oraz umiejętność intepretowanie wyników w większej mierze zależy od indywidulanych umiejętności i doświadczenia człowieka. 
 
Współczesne postrzeganie i dynamika świata  Gwałtowny rozwój technologiczny postępujący od drugiej po-łowy XX wieku znacznie przyspieszył procesy globalizacyjne i spra-wił, że we współczesnym świecie jak nigdy dotąd wcześniej rozwinę-ły się wzajemne zależności transgraniczne pomiędzy kontynentami, państwami, organizacjami oraz pojedynczymi ludźmi (rys. 1).  

  Rys. 1. Przykład zależności ogólnoświatowych 
Źródło: https://image.freepik.com  
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Skala współczesnych zależności jest o tyle istotna, że potworzy-ły one szereg sprzężeń zwrotnych przykładowo zobrazowanych li-niami czerwonymi na rysunku 2.  

  Rys. 2. Sprzężenia zwrotne utworzone w wyniku istnienia licznych zależności 
Źródło: https://image.freepik.com 

 Istotą powstałych sprzężeń zwrotnych, znanych co do zasady działania z teorii sterowania, jest to że: 
• Są trudno wykrywalne za pomocą zwykłej obserwacji rze-czywistości; 
• Mają szczególny wpływ na funkcjonowanie współzależnych od siebie elementów; 
• Wpływają na nieliniowe zachowanie się układu połączonego zależnościami. Tak jak zostało wspomniane sama idea funkcjonowania sprzężeń zwrotnych znana w gałęzi nauki zwanej teorią sterowania wykorzy-stywaną do projektowania urządzeń mechanicznych i elektronicz-nych. W przypadku systemów społecznych, gdzie ze względu na transgraniczny charakter powiązań oraz ograniczenie ludzkiego umysłu do myślenia w sposób liniowy (rys. 3) sprzężenia zwrotne są trudno zauważalne i tym samym trudno mierzalne.  
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 Rys. 3. Liniowy sposób myślenia − f(xn) = axn+b 
Źródło: Opracowanie własne.  W efekcie wyżej wymienionych ograniczeń stosowane dotych-czas metody prognozowanie okazywały się zawodne, czego przykła-dem były prace w latach 70. Klubu Rzymskiego mającego za swój cel przygotowanie prognozy rozwoju ludzkości. Wykorzystywane przez członków klubu analizy okazywały się mało miarodajne do momentu zaproszenia profesora MIT Jaya Forrestera. Do przygotowania pro-gnozy wykorzystał on zdobyte dotychczas doświadczenie inżynier-skie, w szczególności związane z teorią sterowania. Na potrzeby pro-gnozy rozwoju świata w pierwszej kolejności nie skupił się jednak na podstawach matematycznych, lecz na poszukiwaniu i badaniu cha-rakteru zależności pomiędzy kluczowymi zjawiskami i elementami współczesnego świata.   

  Rys. 4. Zależności w modelu rozwoju świata 
Źródło: https://www.oreilly.com 
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 W efekcie prowadzonych prac powstał model funkcjonowania świata z najważniejszymi dla niego zależnościami (rys. 4).  W dalszej kolejności model ten został przekształcony do zapisu matematycznego postaci równań  i poddany obliczeniom za pomocą dostępnych urządzeń komputerowych z zaimplementowanymi me-todami numerycznymi (rys. 5).   
  Rys. 5. Ogólna postać równań modelu świata 

Źródło: Opracowanie własne.  Szczegółowy opis poszczególnych elementów równań matema-tycznych dostępny jest w fachowej literaturze, niemniej na potrzeby niniejszej pracy warto zaznaczyć, iż x–są to zmienne stanu zależne od czasu, x’–są to pochodne zmiennych stanu, x, λ - są to zmienne stanu nie posiadające swoich pochodnych, t–czas, F–funkcja zmiennych stanu, G–funkcja ograniczeń. Ze względu na wiarygodność i sprawdzalność wyników uzyska-nych na bazie opracowanego przez Forrestera podejścia, zyskało ono na popularności w szczególności w zakresie prognozowania syste-mów społecznych, ekonomicznych czy środowiska naturalnego.  
 
Propozycja modelu prognozowania bezpieczeństwa państwa 

 Ponieważ szereg wykonanych przez Forrestera prognoz wyka-zało się dużą sprawdzalnością, bazując na jego koncepcji, w niniej-szym rozdziale przedstawiona zostanie propozycja modelu rozwoju państwa oraz generycznego modelu prognozowania dla niego zagro-żeń. Podstawowy filarem każdego państwa jest jego ekonomia wy-nikająca z posiadanych możliwości produkcyjnych, dlatego jako mo-del generyczny do dalszych rozważań przyjęto model rozwoju pro-dukcji (rys. 6). Centralnym elementem modelu jest wspomniana wcześniej 
Produkcja, na którą bezpośrednio wpływa szereg innych elementów 



94 
 

takich Import, Eksport, Pracownicy czy Migracja. Do zrozumienia isto-ty modelu ważne są kierunki relacji pomiędzy poszczególnymi ele-mentami oznaczane znakami „+” lub „-”. Znak „+” oznacza, iż zmiana stanu jednego z elementów spowoduje taką samą co do kierunku zmianę stanu powiązanego z nim elementu, np. wzrost produkcji spowoduje wzrost eksportu. Znak „-” oznacza, że kierunku zmian po-wiązanych ze sobą elementów są przeciwne np. wzrost produkcji spowoduje spadek importu.  

  Rys. 6. Ogólna postać równań modelu świata 
Źródło: Opracowanie własne.  Na przedstawionej propozycji modelu widocznych jest kilka sprzężeń zwrotnych wpływających na funkcjonowanie całości: 1. Produkcja → (+) Eksport → (+) Produkcja–sprzężenie o cha-rakterze wzmacniającym, mówiące że im większa produkcja tym większy są możliwości eksportowe, które tym ponownie powodują wzrost zapotrzebowania na produkcję 2. Produkcja → (-) Import → (-) Produkcja–sprzężenie o charak-terze wzmacniającym, mówiąc że im większa produkcja, tym mniejsze zapotrzebowanie na import, co ponownie wpływa na wzrost produkcji 3. Populacja → (+) Pracownicy → (+) Produkcja → (-) Migracja → (-) Populacja–sprzężenie o charakterze wzmacniającym, mó-wiące o tym że im większa populacja, tym większy jest rynek pracowników, co przekłada się na większe możliwości pro-
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dukcyjne, w związku z czym maleje migracja w poszukiwaniu pracy. Spadek migracji przyczynia się z kolei do wzrostu popu-lacji.  Należy także zauważyć, że na potrzeby rozbudowy modelu przyjęto, iż pracownicy mogą być zasilani przez pracowników zagranicznych, natomiast wielkość migracji zależy od zewnętrznego parametru (Ska-la migracji), którym w rzeczywistości może być dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa, kredytów mieszkaniowych itp.  Rozszerzając przedstawiony na rysunku 6 model możemy do-konać podziału sektora produkcyjnego na podstawowy: 2-go i 3-cio rzędny, które w różnym stopniu wpływają na zasobność państwa.   

  Rys. 7. Rozszerzony model gospodarczy państwa 
Źródło: Opracowanie własne.  Poza podziałem gospodarki na sektory uwzględnione zostały także organizacje non-profit wpływające na niektóre decyzje i świa-topogląd obywateli, a także środowisko naturalne, które w XXI w. będzie szczególnie wpływało na podejmowane decyzje związane z rozwojem gospodarczym. Warto także zwrócić uwagę na wpływ ogólnie pojętej polityki społecznej jak czynnika istotnie wpływające-go na rozwój samej populacji przekładający się na aktywność zawo-dową dla poszczególnych sektorów gospodarki.  
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Biorąc pod uwagę, co już wynika z modelu przedstawionego na rysunku 6, że państwo jako takie funkcjonuje w pewnej przestrzeni międzynarodowej, w której istnieje pewna rywalizacja w szczególno-ści o dostęp do rynków zbytu, w docelowym modelu prognozowania bezpieczeństwa państwa należy uwzględnić element za to odpowie-dzialny.  Dobrym do tego przykładem jest wspomniany wcześniej model walki Lanchestera, który z pewnymi zmianami schematycznie przed-stawiony jest na rysunku 8.   

  Rys. 8. Zmodyfikowany model Lanchestera 
Źródło: Opracowanie własne.  Powyższy model uwzględnia dwie walczące ze sobą strony tzw. Blue Team oraz Red Team, przy czym zarówna jednak jak i druga strona może wprowadzać u przeciwnika pewne działania destabilizu-jące (np. dezinformacja) i jednocześnie każda ze stron jest na swoim terytorium odpowiednio wspierana i zasilana dodatkowymi zasoba-mi. Uwzględniono także, iż jedna ze stron może sięgać po pomoc ze-wnętrzną.  Skupiając się na opracowaniu modelu prognozowania bezpie-czeństwa państwa i zakładając jednocześnie, że: 

•  podstawą bezpieczeństwa jest odpowiednio silna gospodar-ka;  
• rozwój gospodarczy jednego państwa staje się konkurencyj-ny dla innego. 
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Na rysunku 9 przedstawiono propozycję takiego modelu wykorzystu-jącego modele wcześniej omówione.  

  Rys. 9. Propozycja modelu prognozowania bezpieczeństwa  państwa 
Źródło: Opracowanie własne.  Kluczowym elementem dla bezpieczeństwa są inwestycje w obronność, których skala wynika z rozwoju gospodarki. Istotny jest przy tym fakt, że relacje zachodzące pomiędzy tymi elementami two-rzą dodatnie sprzężenie zwrotne, tzn. większy rozwój gospodarki, zwiększa inwestycje w obronność, które to z kolei ponownie pozy-tywnie wpływają na rozwój gospodarki. Przewiduje się także, iż roz-wój gospodarczy pozytywnie wpłynie na zasobność społeczeństwa, u którego dzięki temu wzrośnie świadomość istniejących zagrożeń, co pozytywnie wpłynie na akceptację wydatków na obronność.  Skutkiem rozwoju gospodarki będzie zwiększona konkurencyj-ność na rynkach międzynarodowych, co spowoduje iż inne państwo (Red) zwiększy nakłady na inwestycje związane z rozwojem wła-snych  marek oraz produktów, przynoszących korzyści finansowe dla swoich obywateli. O ile w takim działaniu nie widać nic szczególnie niespodziewanego, o tyle należy się liczyć, iż poza wewnętrznymi inwestycjami państwo przeciwnika (Red) zacznie podejmować inne działania o charakterze polityczno-gospodarczym mające na celu de-
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stabilizację gospodarki państwa konkurencyjnego (Blue), zachowując przy tym wsparcie do tego typu działań ze strony swoich obywateli.  Działania te mogą być szczególnie niebezpieczne, gdyż mogą obejmować: 
• sterowanie mediami i wprowadzanie dezinformacji; 
• nieuczciwą konkurencję; 
• wykorzystywanie przewagi finansowej do sterowania ce-nami na swoją korzyść; 
• blokowanie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, 
• wykupywanie firm w celu przejęcia ich portfolio produk-tów i sprzedaży pod własną marką; 
• wchłanianie słabszych firm i blokowanie ich rozwoju; 
• kreowanie złudnego poczucia bezpieczeństwa obywateli; 
• deprecjonowanie zasadności inwestycji w bezpieczeństwo i obronność. Wobec powyższego zasadna jest szczegółowa obserwacja oraz zbie-ranie danych umożliwiających identyfikację wyżej wymienionych działań, tak aby można ją było odzwierciedlić w przygotowanym mo-delu. Dzięki przygotowanym danym, przy wykorzystaniu dedykowa-nych narzędzi istnieje możliwość wykonania szeregu obliczeń umoż-liwiających analizę wielu scenariuszy i wybranie optymalnej strategii decyzyjnej.  W odróżnieniu od innych metod prognozowania zaletą modelu jest całościowe ujęcie badanego problemu, ze szczególnym uwzględ-nieniem wzajemnie zachodzących relacji oraz względnie łatwy spo-sób transformacji do zapisu matematycznego (rys. 5).  Charakter zależności pomiędzy poszczególnymi elementami modelu może być przeanalizowany i zbadany za pomocą metod (za-równo jakościowych jak i ilościowych), przez co całe podejście ma charakter mocno interdyscyplinarny a nie wyłącznie techniczny. W razie potrzeby zaprezentowany w niniejszej pracy model można rozbudować o dodatkowe elementy wynikające z głębszego rozpoznania problemu.  

 
Aplikacja wspomagająca prognozowanie i kalibrację modeli 

 W ramach prowadzonych dotychczas prac m. in. projekt PRO-KRYM współfinansowany ze środków NCBiR opracowana została aplikacja umożliwiająca symulację i kalibrację modeli opracowanych 
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zgodnie z metodyką Forrestera. Funkcjonalność oraz elementy skła-dowe aplikacji przedstawione zostały na rysunku 10.  

 
 Rys. 10. Funkcjonalność i ogólny schemat blokowy aplikacji calibR 

Źródło: Opracowanie własne.  Aplikację zastosowano do prognozowania przestępczości na podstawie danych pozyskanych z GUS. Wyniki pozwalają stwier-dzać, iż aplikacja umożliwia prawidłową symulację przygotowanego modelu oraz skuteczne prognozowanie na podstawie przygotowa-nych danych. Okno główne aplikacji wraz przykładowymi wynikami przedstawia rysunek 11.    
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  Prognozowana liczba przestępstw – linia zielona w oknie Crime level 
 Rys. 11. Okno aplikacji calibR  

Źródło: Opracowanie własne   
Podsumowanie 
 W niniejszym artykule opisano sposób modelowania sytuacji geopolitycznej, która ze względu na coraz silniejsze połączenia eko-nomiczno-polityczne oraz współczesną szybkość przepływu informa-cji powoduje powstawanie licznych sprzężeń zwrotnych. Ponieważ z natury umysł ludzki przetwarza informacje w sposób liniowy, szcze-gółowa analiza wpływu sprzężeń na rozwój sytuacji geopolitycznej wymaga wykorzystania współczesnych narzędzi i technik informa-tycznych. Jako najbardziej właściwe do rozwiązywania tego rodzaju problemów autor wskazał podejście System Dynamics, za pomocą którego ze stosunkowo dużą dokładnością podjęto w latach 70. XX wieku próbę zamodelowania rozwoju cywilizacji ludzkiej.  Biorąc pod uwagę obecne możliwości technologiczne oraz roz-wój metod numerycznych, autor zaproponował rozszerzenie modeli dynamicznych o opracowane w ramach projektów współfinansowa-nych przez NCBiR, metody optymalizacji umożliwiające weryfikację zawartych w modelu reguł decyzyjnych. Praktyczne wykorzystanie 
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zaproponowanych metod zostało przedstawione na przykładzie pro-gnozowania rozwoju przestępczości w Polsce.  
Abstract  Contemporary world requires not only the continuous devel-opment of technological ideas, but also political and economic ones. The intensive development of technologies, not only brings unlimited possibilities of information exchange, but also facilitate emerging of new threats, including information and economic wars which may introduce huge destabilization of countries.  In the article author presents both the proposal of a generic model related to state security as well as an example of an application which uses approach developed in 70’s of 20-century by Jay Forrester and make it possible to forecast future based on available data. 
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GEOPOLITYCZNE DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 

 
 
Wstęp 
 
 Bezpieczeństwo jest płaszczyzną, na której najbardziej widocz-na jest kreatywność człowieka, rozwijająca się wraz z upływem cza-su. W dzisiejszym świecie każda działalność człowieka wymaga wdrażania ciągłych zmian, przeprowadzania transformacji, które zu-żywają, przetwarzają i uwalniają energię. Ten nieustanny proces za-pewnia przetrwanie zarówno pojedynczych jednostek jak i całych społeczeństw. Człowiek po oswojeniu się z energią zaczął ją wyko-rzystywać w coraz większej liczbie form i zastosowań, czym uwolnił świat od wielu fizycznych ograniczeń. Procesy globalizacyjne powo-dują wzrost zapotrzebowania na energię. Z tego względu wszystkie rozwinięte i rozwijające się gospodarki są zależne od podaży energii. Energetyka jest więc kluczową dziedziną przemysłu, a kompleks pa-liwowo-energetyczny znajduje się pod specjalnym nadzorem państw, przy czym w wielu krajach rynek energii jest ściśle regulowany. Wzrost współzależności energetycznej państw spowodowany jest troską o bezpieczeństwo energetyczne, stąd niezwykle ważne jest rozwiązanie problemów energetycznych na szczeblu regionalnym i globalnym.  Trendy w światowym zużyciu paliw kopalnianych wskazują na trwały wzrost ich popytu, głównie przez kraje rozwijające się, przy równoczesnym skoncentrowaniu jeszcze niewykorzystanych zaso-bów produkcyjnych znajdujących się w rękach nielicznych podmio-tów. Tendencje te odzwierciedlają wzrosty cen surowców i zmien-ność rynków ropy i gazu. Ponadto tylko kilka krajów odgrywa zna-czącą rolę w eksporcie węglowodorów na światowym rynku, co oznacza, że ich polityka i wewnętrzny rozwój także mają znaczący 
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wpływ na globalną gospodarkę137. Pogoń za ropą naftową, a następ-nie gazem ziemnym, przyczyniła się do powstania wielu negatywnych zjawisk: 
• Kryzysy humanitarne; 
• Spory terytorialne; 
• Dyktatury; 
• Wymuszone sojusze;  
• Wojny. Gonitwa surowcowa nadal wiąże się z ponoszeniem wysokiej ceny jaką z jednej strony jest życie ludzkie a z drugiej kapitał finansowy. Przyczynia się do tworzenia tzw. wysp o nierównomiernym rozwoju oraz niedorozwoju, jak również do powstawania problemów środo-wiskowych, wśród których można wyróżnić stagnację obszarów i pustynnienie. Przejście na bezpieczne energetycznie i jednocześnie przyjazne dla środowiska źródła energii wydaje się być jedyną drogą do przetrwania i bezpiecznego rozwoju ludzkości. Wytwarzanie energii w sposób bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny jest no-wym wyzwaniem ekologicznym, z którym ludzkość musi się zmie-rzyć. Innymi słowy, aby zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka niezbędne jest nauczenie się zarządzania energią i jej ekologicznego pozyskiwania i wykorzystania.  

Istota geopolityki energetycznej   W XXI wieku surowce energetyczne odgrywają bezprecedenso-wą rolę w interpretacji oraz podejmowaniu decyzji w polityce mię-dzynarodowej, z tego względu energetyka jest dziedziną, która prze-waża nad polityką i gospodarką. Związki geografii i polityki w sposób nowoczesny zaczęto badać od połowy XIX wieku. Przyczyniła się do tego upowszechniająca się rewolucja przemysłowa, rozwój nowocze-snych państw narodowych oraz dynamiczny progres nauk przyrodni-czych i społecznych. Geopolityka, powstała na przełomie XIX i XX wieku, jest nauką zwracającą uwagę na korelację między położeniem geograficznym państw a ich rozwojem i wystąpieniem potencjalnych konfliktów. Coraz częściej dostrzegamy, że w dzisiejszym świecie energetyka zastępuje klasyczną geopolitykę. Jeszcze 100–150 lat te-mu jej reguły wykorzystywane były w walce o nowe terytoria pod-
                                                            137 60% światowych zasobów gazu ziemnego znajduje się w dwóch krajach: Rosji i Iranie. 



104 
 

czas prowadzonych wojen, natomiast w obecnym stuleciu działania te przeniesiono na grunt gospodarki, a przede wszystkim energetyki, stąd mamy do czynienia z nową formą geopolityki – geopolityką energetyczną. Geopolityka, poszukująca związków między przestrze-nią geograficzną a wydarzeniami i procesami politycznymi, stała się ważnym elementem składowym kształtowania się świadomości na-rodowej, a także istotnym narzędziem pomocnym w określaniu inte-resów i wytyczaniu celów dla państw mających ambicje mocarstwo-we138. Geopolityka energetyczna natomiast opisuje wpływ zasobów energetycznych w systemach państwowych na podejmowane decyzje polityczne i gospodarcze zarówno wewnętrzne/krajowe jak i mię-dzynarodowe. Ocenie podlega wpływ nowych technologii na prze-mysł energetyczny oraz sposób w jaki zmienia się geostrategiczne znaczenie regionów na świecie. Pokazuje więc związek przyczynowy występujący pomiędzy niedoborem surowców energetycznych a po-dejmowanymi decyzjami politycznymi.  W świetle licznych i wieloaspektowych przejawów występowa-nia w historii a zwłaszcza w czasach współczesnych wydarzeń,  któ-rych  bieg został uzależniony od podjętych decyzji geopolitycznych i geoekonomicznych, należy stwierdzić, że wydarzenia te często mają kluczowe znaczenie dla ludzkości. Jednym z wielu przykładów, po-twierdzających powyższą tezę, było użycie silników napędzanych olejem napędowym podczas I wojny światowej. Dokonali tego w 1912 roku między innymi Brytyjczycy, którzy zastąpili węgiel ropą do napędzania swoich okrętów wojennych, co dało im ogromną przewa-gę pod względem prędkości i niezależności paliwowej oraz przyczy-niło się do wygranej sił sojuszniczych w tym czteroletnim konflik-cie139.  XXI wiek wzmocnił znaczenie wpływu czynników przestrzen-nych na procesy polityczne, jak również odsłonił nowe pola rywaliza-cji na fizycznej mapie świata. W ramach dążenia do utrzymania lub zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego rządy państw i przedsiębiorcy muszą radzić sobie z rywalizacją czy partnerstwami zarówno w skali krajowej, regionalnej jak i globalnej.  
                                                            138 E. Kochanek, Geopolityka energetyczna współczesnych państw, 2016, s. 5. 139M. Weissenbacher, Sources of power. How energy forges human history,  St. Barba-ra 2009, s. 234. 
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Geopolityczne problemy wpływające na bezpieczeństwo 
energetyczne  W kontekście rozważań nad istotą geopolityki energetycznej zwrócenia uwagi wymagają problemy wynikające z zależności go-spodarki od produktu lub produktów energetycznych niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania i wzrostu, których występowa-nie czy dostępność jest ograniczone z powodów politycznych, geogra-ficznych bądź ekonomicznych. Dynamiczny rozwój światowego przemysłu energetycznego pod koniec XX i na początku XXI wieku urzeczywistnił pojęcie geoekonomicznych problemów w rozwoju globalnego rynku energetycznego. Wyróżnia się zatem kilka grup problemów, od rozwiązania których zależy strategia energetyczna poszczególnych państw, jak również zapewnienie międzynarodowe-go bezpieczeństwa energetycznego.  Pierwszą grupę tworzą problemy rozwoju bazy zasobów ener-getycznych i położenie geograficzne.  Paliwa kopalne stanowią obec-nie podstawę globalnego systemu energetycznego, wzrostu gospo-darczego i nowoczesnego stylu życia. Eksploatacja węglowodorów zwiększyła globalne zużycie energii aż pięćdziesięciokrotnie w ciągu ostatnich dwóch stuleci, kształtując geopolityczne środowisko współ-czesnego świata. Wykorzystywane na masową skalę w dzisiejszej gospodarce paliwa nieodnawialne zaczynają się kurczyć, stąd wydo-bycie w wielu miejscach przestaje być opłacalne. Gro ekspertów twierdzi, że światowy szczyt wydobycia ropy naftowej mamy już za sobą. Zmniejszające się zasoby węglowodorów wpływają na wzrost ich cen na światowych giełdach, co przykłada się na kondycję gospo-darki państw będących importerami surowców energetycznych. Po-nadto geograficzna koncentracja paliw kopalnych ma znaczący wpływ na bogactwo i bezpieczeństwo narodów. Niestety większość surowców energetycznych zostało ulokowanych w regionach niesta-bilnych politycznie lub w znacznej odległości od Europy, stąd nie-zbędny jest ich import. Jednak taka sytuacja dobiega końca. Jesteśmy pokoleniom okresu przejściowego, w którym kończy się możliwość kontynuacji opartego o paliwa kopalne wzrostu gospodarczego. W globalnym systemie energetycznym zachodzą zasadnicze zmiany, które dotkną prawie wszystkie kraje i będą miały szerokie konsekwencje geopolityczne. Odnawialne źródła energetyczne, na 
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skutek postępu technologicznego i spadających kosztów produkcji urządzeń do wytwarzania zielonej energii znalazły się w centrum globalnego krajobrazu energetycznego140. Przejście na OZE będzie wymagało znacznie głębszego przeobrażenia światowych systemów energetycznych, co skutkować będzie poważnymi konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Nowa kształtująca się geopolityczna rzeczywistość będzie zasadniczo różnić się od tej, która funkcjonuje na świecie od ponad 100 lat. Transformacja energetyczna napędzana przez zmiany klimatu może przynieść większą niezależ-ność energetyczną, zwłaszcza tym wysoko rozwiniętym krajom, które do tej pory nie posiadały znaczących zasobów surowców energetycz-nych i zmuszone były do ich importu.  W drugiej grupie znalazły się problemy związane z transportem lądowym paliw konwencjonalnych przy użyciu istniejącej infrastruk-tury. Bezpieczeństwo dostaw importowanych surowców, bo o nich mowa, może być zagrożone przez zakłócenia spowodowane wojną czy sytuacjami kryzysowymi o charakterze niemilitarnym (zamieszki społeczne, sankcje). Ograniczenie lub przerwanie dostaw energii jest zazwyczaj rezultatem takich działań rządów państw-importerów jak: bojkot, embargo czy porozumienie kartelowe producentów. W ten ostatni sposób postąpiły kraje zrzeszone w OPEC141, które zastosowa-ły sankcje wobec Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich wspierających Izrael w trakcie wojny izraelsko-arabskiej (tzw. wojny 
                                                            140 Ważnym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem klimatu w niedalekiej przy-szłości może stać się wodór. Wodór od wielu lat jest wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. W rafineriach używa się go do hydrokrakingu i odsiarczania olejów napędowych, w przemyśle chemicznym stosowany jest do produkcji amo-niaku i nawozów dla rolnictwa, ponadto znajduje także zastosowanie w produkcji metali i fabrykatów, w przetwórstwie spożywczym i elektronice. Japonia, USA i Niemcy stają się liderami we wdrażaniu pojazdów napędzanych ogniwami paliwo-wymi i stacji paliw; Global trends and outlook for hydrogen, IEA Hydrogen, 2017, s. 5–7. 141 OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, założona w Bagdadzie we wrześniu 1960 roku przez Irak, Iran, Kuwejt, Arabię Saudyjską i Wenezuelę. Z biegiem lat odłączyły do niej inne kraje: Katar (1961 r.), Indonezja (1962 – od 2009 r. zawieszona w prawach członka), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (od 1973 roku – zawieszony w prawach członka od grudnia 1992 do paź-dziernika 2007, Angola (od 2007) i Gabon (w latach 1975–1994). Celem OPEC jest koordynowanie i ujednolicenie polityki państw członkowskich w celu zapewnienia stabilnych cen dla producentów ropy naftowej oraz wydajne, ekonomiczne i regu-larne dostawy tego surowca do odbiorców.  
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Jom Kippur). Warto dodać, że państwa OPEC w 1970 roku dyspono-wały około 70% rozpoznanych zasobów ropy i stanowiły 50% świa-towego wydobycia. Wprowadzone w październiku 1973 roku embar-go na dostawy ropy naftowej oraz redukcja jej wydobycia o 5% co miesiąc, spowodowały, że cena ropy wzrosła o 70% a na początku 1974 roku jej wzrost osiągnął pułap 128%. Importerzy nie byli zatem w stanie dostatecznie szybko wypracować odpowiednich rezerw fi-nansowych na pokrycie wzrostu cen i zmuszeni zostali do ogranicze-nia zużycia surowca. I Kryzys naftowy zakończył okres niskiej ceny tego istotnego dla gospodarki surowca energetycznego. Zazwyczaj embargo nakładane jest przez producentów surow-ców w celu zademonstrowania swojej siły importerowi, traktowane jako szczególny środek odwetowy. Jednak, jak pokazuje historia, em-bargo może także zostać nałożone na kraj eksportujący surowce energetyczne. Doskonałym przykładem jest sytuacja z czasów wojny w Zatoce Perskiej: wówczas po Irackiej inwazji na Kuwejt Rada Bez-pieczeństwa ONZ nałożyła na Irak sankcje gospodarcze. Rezolucja ONZ ograniczała eksport irackiej ropy do poziomu umożliwiającemu mu pokrycie kosztów importu żywności142. Sankcje dla kraju żyjącego z importu ropy naftowej okazały się bardzo dotkliwe. Warto zauwa-żyć, że większość światowych zasobów pożądanych obecnie nośni-ków energii (gaz ziemny, ropa naftowa) skoncentrowanych jest w niestabilnych politycznie i ekonomicznie rejonach ziemi. W sytuacji niewielkiego wyboru, państwa, które nie mają własnych zasobów owych surowców, zmuszone są popadać w zależności importowe z takim niepewnymi dostawcami. Ponadto, na powstanie tych zagrożeń mogą wpływać także sami dostawcy nośników energii poprzez sto-sowanie działań monopolistycznych, które pogarszają tzw. terms of 
trade kraju importującego, czyli wskaźnik oceny opłacalności handlu zagranicznego wyrażający relację zachodzących zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.  Zależności importowe mają niebagatelny wpływ na podatność państwa na zakłócenia funkcjonowania sektora energetycznego. Od dawna znana jest zależność, im mocniej dany kraj tkwi w układzie, tym jest on bardziej podatny na zawirowania lub utratę swojego bez-pieczeństwa. Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy następuje przerwanie lub ograniczenie dostaw danego surowca a 
                                                            142 P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne między teorią a praktyką, Warszawa 2015, s. 43. 
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importer nie ma możliwości odbioru danego nośnika energii z innych kierunków i jednocześnie nie posiada odpowiednich zapasów owego nośnika energii. Dlatego głównym zadaniem państwa (importera) jest zapobieganie powstawaniu bądź eliminowanie już istniejących jednostronnych powiązań handlowych. Podstawowym działaniem pozwalającym na uchronienie się przed uzależnieniem od jednego dostawcy jest dywersyfikacja importu. Bardzo ważnym instrumen-tem pozwalającym na utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego na optymalnym poziomie jest szeroko pojęta współpraca międzynaro-dowa, w której czynny udział biorą państwa kupujące surowce oraz ich wytwórcy. Opiera się ona na wielostronnych kontraktach han-dlowych, sojuszach energetycznych oraz wspólnych procesach inwe-stycyjnych. Od powodzenia tej współpracy w głównej mierze zależy ilość i jakość połączeń infrastrukturalnych, które umożliwiają trans-port zakupionych nośników energii143. W trzeciej grupie problemów utrudniających utrzymanie bez-pieczeństwa energetycznego znalazł się transport surowców energe-tycznych drogą morską. Obszary morskie, bowiem stanowią atrak-cyjny cel dla grup przestępczych (tzw. piratów morskich). Drogą morską realizuje się dzisiaj prawie 95% międzykontynentalnej wy-miany handlowej, z czego 50% stanowi transport ropy naftowej do Europy, a 25% stanowią dostawy gazu skroplonego. Po zakończeniu zimnej wojny na wodach oceanicznych zredukowano w dużej mierze państwowe siły morskie, a charakter praw rządzących światową że-glugą jest bardzo liberalny144. Wolność żeglugi na otwartych akwe-nach morskich jest istotną zasadą współczesnego prawa morza, pole-gającą na tym, że żadne państwo nie może sprawować nad jakąkol-wiek jego częścią niezależnej władzy. W praktyce oznacza to, iż wszystkie państwa, ich statki i obywatele mogą korzystać z akwenu w równym wymiarze. Wszystkim przysługuje zatem prawo do korzy-stania z zasobów morskich, które nie mogą podlegać zwierzchnictwu terytorialnemu żadnego z podmiotów. Taki stan sprzyja licznym ata-kom145. Potencjalne skutki akcji terrorystycznej wymierzonej w ga-zowiec są ogromne. Za przykład może posłużyć atak łodzią wyłado-waną ładunkami wybuchowymi, która uderzyła we francuski tanko-wiec Limburg u wybrzeży Jemenu w 2002 roku. Akt ten został doko-
                                                            143 E. Kochanek, s. 31–32. 144 K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, Wrocław 2007, s. 1. 145 Ibidem, s. 3–4. 
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nany przez islamską grupę terrorystyczną. Jej celem było utrudnienie zaopatrzenia w paliwo amerykańskich okrętów wojennych, stacjonu-jących w Zatoce Perskiej. Straty nie okazały się duże, ale wywołały panikę na giełdzie. Żegluga morska jest, więc atrakcyjnym obiektem ataków terrorystycznych. Działania takie często doprowadzają do paraliżu niektórych szlaków transportowych surowców energetycz-nych czy też do katastrofy ekologicznej, poprzez zanieczyszczenie ogromnych obszarów wodnych. Innym przejawem zagrożenia, które dzięki transformacji energetycznej na świecie zostanie zmniejszone, jest niebezpieczeństwo blokady strategicznych cieśnin morskich (Bosfor, Ormuz, Dardanele czy Kanał Sueski), przez które przepływa większość tankowców lub gazowców. Natychmiastowym skutkiem takich działań byłby gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu LNG oraz zagrożenie ciągłości dostaw dla krajów uzależnionych od dostaw surowców z tych rejonów świata.  Czwartą grupę stanowią problemy związane ze starzejącą się in-frastrukturą energetyczną, z jej powolną modernizacją i procesem inwestycyjnym. Wobec prowadzonej przez różnego rodzaju organi-zacje międzynarodowe akcji ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez tradycyjne spalanie węgla w procesie pozyskiwania energii elektrycznej czy cieplnej, państwa te zmuszone są do przestawienia swojego systemu na inne proekolo-giczne źródła wytwarzania. Aby wykonać to zadanie niezbędna jest wymiana bloków energetycznych lub ich modernizacja z uwagi na przestarzały charakter, co wiąże się z czasowym wyłączeniem jedno-stek wytwórczych. Wtedy to pojawia się niebezpieczeństwo zakłóce-nia dostaw energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest jej import z są-siednich krajów, o ile istnieją połączenia międzysystemowe, które umożliwią przesył zakupionej energii. Przestawienie gospodarki na inne źródła energii to proces długofalowy, możliwy do wykonania pod warunkiem posiadania odpowiednich nakładów finansowych. Niestety tu pojawia się kolejne zagrożenie związane z brakiem fundu-szy na ten cel lub zainwestowaniem w sektor energetyczny ponad finansowe siły państwa. Złotym środkiem, który pozwoli uchronić się przed omówionymi sytuacjami jest pozyskanie wsparcia finansowego w ramach przynależności do organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej). Niestety dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świa-towym rynku energii (m.in. spadek/wzrost cen surowców energe-tycznych, nowe technologie) utrudnia przewidywanie w długim ho-
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ryzoncie czasowym, co ma ogromny wpływ na ostateczne decyzje inwestycyjne firm działających w tym sektorze gospodarki. W Polsce prowadzona jest obecnie budowa najnowocześniej-szych węglowych bloków energetycznych w czterech elektrowniach, których łączny koszt wynosi blisko 25 mld zł. Blok w elektrowni Ko-zienice (1075 MW) został oddany do użytku w 2017 roku a jednostki w Opolu (2x900 MW) i Jaworznie (910 MW) mają zostać ukończone w 2019 roku, natomiast obiekt w elektrowni Turów (496 MW) ma rozpocząć pracę w 2020 roku. Ostatnią, według zapowiedzi obecnego rządu elektrownią opalaną węglem ma być elektrownia Ostrołęka (1000 MW), która rozpocznie pracę w 2023 roku. Ponadto dokony-wana jest modernizacja w mniejszych, lokalnych  jednostkach wy-twórczych. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Energii do 2021 roku powinno powstać ok. 10 GW nowych i zmodernizowanych jednostek wytwórczych146.  Tabela 1. Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce 

 
Źródło: https://www.wnp.pl, [dostęp: 16.07.2019]. 

                                                            146 Bloki energetyczne w Polsce. Co wybudowaliśmy, budujemy i jeszcze planujemy, https://www.wnp.pl, [dostęp: 16.07.2019]. 



111 
 

Powyższe działania mają uchronić Polskę przed zagrożeniem niedoborów mocy, po zamknięciu przestarzałych bloków energetycz-nych. Dzięki nowym inwestycjom emisja CO2 zostanie obniżona o 30%, a emisja innych związków do atmosfery nawet o 70–90% na wybudowaną jednostkę. Sprawność tych bloków będzie więc dużo wyższa niż tych wysłużonych147. Jak twierdzą eksperci scenariusze odejścia Polski od węgla są na razie nie realne. Obecnie produkcja energii w oparciu o nowe technologie jest bowiem o wiele droższa niż ta oparta na węglu.  Problemy powodowane przez paliwa kopalne, w tym po-wszechne zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, skłoniły rzą-dy państw i społeczeństwa do uznania potrzeby dekarbonizacji świa-towej gospodarki. Zanieczyszczenie spowodowane głównie spala-niem węglowodorów148 sprawia, że powietrze w wielu miastach na ziemi od Warszawy po Pekin i Nowy Jork jest niebezpieczne dla zdrowia ich mieszkańców. Zgodnie z wyliczeniami Światowej Organi-zacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczone powietrze przyczynia się do śmierci 7 milionów ludzi rocznie, co sprawia, że znajduje się na 4 po-zycji światowego rankingu przyczyn zgonów ludności na świecie. Z tego względu potrzebne są działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Implikuje to konieczność wyróżnienia kolejnej grupy za-grożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, jaką jest polityka dekar-bonizacji gospodarki. W 2015 roku w Paryżu zorganizowano konfe-rencję klimatyczną, podczas której 195 państw, jej uczestników przy-jęło porozumienie klimatyczne. Kraje te, w tym także i Polska wyrazi-ły chęć uczestniczenia w ogólnoświatowym planie działania, który ma uchronić świat przed groźbą zmian klimatycznych, dzięki ogranicze-niu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C (już teraz średnia temperatura jest wyższa o 1°C w porównaniu do epoki przedindu-strialnej). Działania te są niezbędne, aby zapobiec długotrwałym i nieodwracalnym zmianom, w tym utracie ważnych ekosystemów.  Unia Europejska od dekady prowadzi działania związane z ochroną klimatu. W tym celu Parlament Europejski przyjął odpo-wiednio w 2009 roku i 2014 roku dwie dyrektywy, które tworzą I i II Pakiet klimatyczno-energetyczny. Ich założenia zorientowane są na: 
                                                            147 W Jaworznie … Powstaje olbrzym, „Gigawat.info Energia”, 2019, nr 3, s. 13. 148 Sektor energetyczny odpowiada za 2/3 globalnych emisji CO2. 
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• redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. (I pa-kiet) oraz 40% do 2030 roku (II Pakiet) w stosunku do emisji z roku 1990;  
• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE (I pakiet) i wzrost produkcji z OZE do 27% w końcowym zużyciu energii, (jest ono wiążące tylko na poziomie UE, co teoretycznie oznacza, że nie wszystkie państwa będą musiały ten pułap osiągnąć). 
• reformę handlu uprawnieniami do emisji CO2, która zakłada stopniowe wycofanie się z obrotu rynkowego części wolume-nu uprawnień, przy czym Polska uzyskała możliwość przeka-zywania do 2030 roku darmowych uprawnień dla energetyki do wysokości 40% dostępnej puli alokacji, które mają być przeznaczone na rzecz wspierania modernizacji polskiego sek-tora energetycznego149.  Założenia ochrony klimatu są godne pochwały, jednak nie wszędzie są możliwe do spełnienia w założonym przez Komisję Eu-ropejską czasie i przy braku wystarczających środków finansowych na dostosowanie systemów energetycznych do postawionych wymo-gów. Ambitne cele redukcji CO2 stanowią dla Polski i byłych krajów satelickich ZSRR duże wyzwanie. Z uwagi na skalę wykorzystania węgla, ograniczanie emisji jest bardziej skomplikowane, niż w innych krajach członkowskich, a mechanizmy solidarnościowe pozwalające na dofinansowanie sektora energetycznego są niewystarczające150. Nadal potrzebny będzie wysiłek inwestycyjny po stronie polskich przedsiębiorstw szacowany na około 70 mld zł w perspektywie naj-bliższej dekady. Partycypacja UE w globalnej emisji CO2 jest niewielka (ok. 10%). Realizacja jej założeń przyczyni się do poprawy kondycji środowiska naturalnego na kontynencie europejskim, ale w skali świata nic się nie zmieni, co pokazały raporty przedstawione na szczytach ziemi w Kopenhadze czy w Poznaniu (prawie zerowa sku-teczność dobrego przykładu Unii). Energochłonny przemysł przecież nie zniknie, tyko przeniesie się do krajów rozwijających się takich jak: Chiny, Indie, Pakistan, Bangladesz i wiele innych, w których nie prze-strzega się norm dotyczących emisji szkodliwych gazów cieplarnia-

                                                            149The EU Climate and Energy Package, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, [dostęp: 12.04.2019]. 150 M. Sobolewski, Nowe ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, „Analizy BAS”, 2014, nr 16, s. 5–6. 
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nych. Europejczycy nie zrezygnują z dóbr wytwarzanych przez te ga-łęzie przemysłu i będą zmuszeni je importować. W słabszych ekono-micznie krajach wspólnoty doprowadzi to do zwiększenia poziomu bezrobocia, gdyż przemysł energochłonny stwarza dużą liczbę miejsc pracy. Z implementacją unijnych celów klimatycznych wiąże się jesz-cze jedno zagrożenie, jakim jest wpływ realizacji założeń wspólnoto-wych na poziom cen energii i konkurencyjność poszczególnych branż. Niestety przy ich wdrażaniu nieunikniony jest wzrost cen energii w kolejnej dekadzie nawet o 40% a w 2040 roku mają być one 3 krotnie wyższe od cen z 2010 roku. Na wzrost cen energii wpływ mają przede wszystkim drastycznie drożejące prawa do emisji dwutlenku węgla. W ciągu 2018 roku cena tony wyemitowanego do atmosfery dwu-tlenku węgla wzrosła o ponad 200% (z 8 € do 29 €). Taka duża pod-wyżka nasuwa podejrzenia, że mamy do czynienia z manipulacją cen.  Ponadto wzrost cen zbiegł się z wejściem na ten rynek instytucji fi-nansowych, które skupiły część pozwoleń i nie wypuściły ich przez jakiś czas z powrotem  na rynek. Cena ustabilizowała się pod koniec poprzedniego roku, kiedy uprawnienia ponownie znalazły się w puli sprzedaży, jednak nie wróciła już na poprzedni poziom (5–6 € za to-nę)151.  W tym miejscu warto przybliżyć zasady funkcjonowania unijne-go systemu handlu emisjami. Każdy podmiot prowadzący działalność w konkretnych sektorach gospodarki, w momencie emitowania w danym przedziale czasu, określonych gazów cieplarnianych powyżej pewnej ilości, zobligowany jest do uzyskania uprawnień do emisji owej nadwyżki gazów. Jednym ze sposobów zdobycia uprawnień do emisji jest ich kupno w ramach unijnego systemu handlu. System działa od 2005 roku i został podzielony na okresy rozliczeniowe. Obecnie trwa trzeci okres rozliczeniowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2013 roku a zakończy się 31 grudnia 2020 roku. W tym okresie limity emisji oraz sposób podziału nieodpłatnych uprawnień regulowane są już nie na poziomie krajowym, jak w poprzednich dwóch okresach a na poziomie unijnym. Większość uprawnień alo-kowana jest w drodze aukcji152. System handlu emisjami jest tak za-projektowany, by cena stale rosła. Sukcesywnie zmniejsza się limity darmowej emisji, co zmusza przedsiębiorstwa do kupowania ich na 
                                                            151 Gdzie jest granica cen uprawnień CO2, https://www.cire.pl, [dostęp: 12.07.2019]. 152 K. Gorzelak, Uprawnienia do emisji jako przedmiot obrotu i zabezpieczeń, Praca doktorska, Warszawa 2014, s. 31–32. 
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giełdzie. System ma motywować do ograniczania emisji, bo z czasem spalanie węgla będzie bardzo drogie.  Na wzrost cen energii ma wpływ także coraz droższy węgiel, na którego popyt wcale nie spada, a w wielu krajach rośnie, zwłaszcza w Chinach. Stąd w ciągu ostatniego roku węgiel zdrożał o 10%. Wzrost cen energii negatywnie wpływa na możliwości rozwojowe gospodar-ki, co pokazuje historia (np. szoki naftowe). Ponadto, oddziałuje on na całą gospodarkę krajową. Wzrost cen prądu oznacza droższe produk-ty spożywcze, przewozy i usługi. Ponadto podwyżce ulegną także po-datki i opłaty, ponieważ gminy będą musiały wyrównać w ten sposób straty związane z wyższymi rachunkami za energię. Do momentu, gdy wzrastająca cena energii elektrycznej pozostanie tylko po stronie jej producentów, nie będą oni mieli pieniędzy na inwestycje, co w dłuż-szej perspektywie oznacza jeszcze wyższe ceny prądu. Kontynuacja w takim tempie polityki klimatycznej spowoduje zatem spowolnienie wzrostu PKB i przyczyni się do poważnego zwiększenia obciążeń go-spodarstw domowych kosztami energii153. Wiele krajów coraz głośniej sprzeciwia się drastycznej polityce dekarbonizacyjnej i sztucznemu promowaniu zielonej energii. Jed-nym z państw, które ostatnio dały temu wyraźny sprzeciw są Stany Zjednoczone. Dwa lata po podpisaniu paryskiej umowy klimatycznej prezydent Trump ogłosił wycofanie swojego kraju ze wspomnianego porozumienia. Decyzja USA spotkała się z krytyką Niemiec, Francji, Włoch oraz Chin. Prezydent Trump ostro sprzeciwia się propagan-dzie na rzecz OZE, zwłaszcza energetyce wiatrowej i fotowoltaice, twierdząc, że energia ta jest przesadnie kosztowna i nieefektywna w kontekście obniżenia CO2. Stanowisko swoje uzasadnia licznymi ban-kructwami firm wytwarzających zieloną energię w USA oraz nieu-stannymi żądaniami subsydiów dla tej branży. Bez dotowania przez państwo przedsiębiorstwa rozwijające OZE nie są w stanie przetrwać. Warto dodać, że amerykańska gospodarka jest drugim na świecie emitentem dwutlenku węgla, odpowiada za 15% globalnych emisji, natomiast liderem w tym niechlubnym rankingu są Chiny, które po-wodują 27% emisji, na ostatnim miejscu podium znajduje się Unia Europejska z prawie 10% wytwarzanego CO2154. Decyzja prezydenta USA wzmacnia pozycję Chin w światowej dyplomacji klimatycznej. Z 
                                                            153 Ocena skutków dla Polski propozycji KE dot. ram polityki klimatycznej i energe-
tycznej na okres 2020–2030. Synteza, „EnergSys”, 2014, s. 13–16. 154 http://www.globalcarbonatlas.org, [dostęp: 10.07.2019]. 
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jednej strony Państwo Środka jest emitentem największej ilości dwu-tlenku węgla na świecie, to z drugiej jest także największym rynkiem dla bez emisyjnych technologii i największym ich globalnym inwesto-rem. Chiny jako największy rynek OZE umocnią swoją pozycję w tej branży, zapewniając dogodny klimat inwestycyjny dla europejskich firm. Pekin zyska też możliwość wywierania presji na inne kraje w celu przyśpieszenia lub spowolnienia tempa redukcji emisji zanie-czyszczeń155. Unijna polityka klimatyczno - energetyczna ma niewiele wspól-nego z rozsądną dbałością o środowisko naturalne. Jest bardziej na-rzędziem lobbingu silniejszych i tym samym bogatszych krajów wspólnoty, z Niemcami na czele. Polityka promująca OZE, sprawia, że głównymi jej beneficjentami są Niemcy i Duńczycy, którzy już dzisiaj posiadają największe przedsiębiorstwa wytwarzające technologie do pozyskiwania zielonej energii. W ciągu najbliższej dekady ta gałąź przemysłu ma stać się najbardziej perspektywicznym i najważniej-szym sektorem gospodarki owych państw. Dzięki budowie odpo-wiedniego systemu regulacyjnego na poziomie UE, wspierającego popyt na tego typu instalacje, kraje te odniosą spektakularny sukces ekonomiczny. Francuzi, natomiast będąc samowystarczalni w zakre-sie produkcji energii elektrycznej, przy powstających w wielu pań-stwach niedoborach na skutek zamykania bloków energetycznych opalanych węglem skorzystają na jej sprzedaży.  Dekarbonizacja gospodarki uderza przede wszystkim w kraje, w których produkcja energii elektrycznej oparta jest na węglu oraz na tych, które posiadają złoża węgla możliwe do wykorzystania od stro-ny technicznej i ekonomicznej. Wycofanie się z węgla może być nie-zbędne w dalszej perspektywie. Jednak Unia nie może oczekiwać od swoich członków, takich jak Polska, aby raptownie zamknęła kopal-nie i elektrownie węglowe, ponieważ byłoby to zabójcze dla gospo-darki tych państw. Według symulacji przeprowadzonej dla Polskiej Grupy Górniczej dotyczącej skrajnego scenariusza likwidacji górnic-twa węglowego w Polsce, utworzenie nowych miejsc pracy dla górni-ków ze zlikwidowanych kopalń wymagałoby kolosalnych nakładów finansowych liczonych w dziesiątkach miliardów euro, a na to Polski i innych krajów Europy Środkowej i Południowej nie stać. Skuteczność unijnej polityki klimatyczno-energetycznej pozostawia wiele do dys-
                                                            155 R. Bajczuk, Wycofanie się USA z paryskiej umowy klimatycznej – niemieckie reak-
cje, „Analizy OSW”, 2017, nr 7, https://www.osw.waw.pl, [dostęp: 1.07.2019]. 
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kusji, bowiem gdy spojrzymy na zestawienie największych emiten-tów gazów cieplarnianych w UE, to Polska wbrew propagowanym opiniom nie jest największym emitentem. Wbrew pozorom na nie-chlubnym podium znajdują się Niemcy, którzy wysyłają do atmosfery aż 900 mln ton, po nich uplasowała się Wielka Brytania, Francja i Włochy. Polska emituje ok 400 mln ton CO2 rocznie, czyli o ponad połowę mniej niż nasi zachodni sąsiedzi156. Co ciekawe Niemcy, po-mimo dużego lobbingu na rzecz odnawialnych źródeł energii, nie za-mykają swoich elektrowni węglowych, wręcz przeciwnie dokonano wielu modernizacji i reinwestycji w istniejące jednostki. Powołana przez rząd niemiecki komisja węglowa wydała zalecenie, aby w ra-mach walki ze zmianami klimatu najpóźniej do 2038 roku zaprzesta-no w Niemczech wytwarzania energii elektrycznej z węgla157. Pro-dukcja węgla brunatnego w Niemczech jest ponad trzy krotnie wyż-sza niż w Polsce. Ponadto Niemcy, po zamknięciu elektrowni atomo-wych zmuszeni są do oparcia swojej energetyki na rodzimym węglu brunatnym, który pod względem parametrów spalania, jest dużo gor-szy od węgla kamiennego. 

 Wykres 1. Udział emisji CO2 w UE w 2018 r. (w %) 
Źródło: https://www.forbes.p 

                                                            156 Early estimates of CO2 emissions from Energy use, „News Release”, 2019, nr 81, s. 2, https://ec.europa.eu, [dostęp: 1.07.2019].  157 R. Bajczuk, Niemcy: kompromis w sprawie wyjścia z węgla, „Analizy OSW”, 2019, nr 1, https://www.osw.waw.pl, [dostęp: 1.07.2019]. 
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 Ostatnią grupą problemów w rozwoju globalnego rynku energe-tycznego są te, związane z wprowadzaniem zaawansowanych i nowa-torskich technologii w sferze produkcji energii, jej transportu i zuży-cia. Należy tu również zaliczyć technologie, które poprawią parame-try oszczędności energii, efektywności energetycznej i ograniczenia szkodliwego wpływu oddziaływania energetyki na środowisko natu-ralne. Polska, podobnie jak inne kraje posiadające znaczne zasoby węgla, który zabezpiecza jej suwerenność energetyczną, wcale nie musi z niego rezygnować. Od wielu lat prowadzone są badania nad ekologicznymi metodami wykorzystania tego nośnika energii. Jedną z takich metod jest podziemne zgazowanie węgla. Metoda ta zdaniem naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), może być w przy-szłości stosowana w tych kopalniach, w których wydobycie węgla jest utrudnione ze względów fizycznych i ekonomicznych, ponieważ znajduje się on na wysokości poniżej 1200 m lub w górotworze pozo-stały resztki tego surowca. Polega ona na wysokotemperaturowej konwersji węgla, w miejscu jego zalegania, do gazu przy użyciu czyn-nika zgazowującego, którym może być: para wodna, tlen czy dwutle-nek węgla. W tym procesie otrzymujemy gaz palny, który może zostać wykorzystany między innymi do produkcji energii elektrycznej, cie-pła czy paliw gazowych i płynnych. Gazyfikacja węgla w złożu jest procesem, który trudno kontrolować, bowiem łatwo może dojść do pożaru pokładu węgla lub wyprodukowany gaz będzie niskiej jakości W 2015 roku w czynnej kopalni Wieczorek zamontowano pilotażową instalację do zgazowania węgla. W czasie trwania eksperymentu in-stalacja spełniła swoje zadanie158. Obecnie taka instalacja działa w Uzbekistanie, a uzyskiwany z niej gaz, niestety o słabych parametrach wykorzystywany jest w pobliskiej elektrowni. Innym projektem słu-żącym opracowaniu najlepszej technologii podziemnego zgazowania węgla w złożu są eksperymenty prowadzone przez ekspertów z GIG - u w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Trzyletni pro-jekt badawczy realizowany od 2017 roku ma na celu w drodze zga-zowania węgla - pozyskanie wodoru159. Konkludując, kwestia zgazo-wania węgla pozwoli na częściowe rozwiązanie problemu dotyczące-go  pozyskiwania surowca z pokładów trudnych do eksploatacji oraz przyczyni się do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. 
                                                            158 D. Gąsior, Podziemne zgazowanie węgla- stan rozwoju i perspektywy zastosowa-
nia technologii w Polsce, „Piece przemysłowe & Kotły”, 2016, nr 2, s. 19–22. 159 Zgazowanie węgla w złożu. Podziemne zgazowanie węgla, https://www.ekologia.pl, [dostęp: 17.07.2019]. 
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Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, które przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń środowiska jest elektromobilność. W wielu krajach na świecie projekt ten jest z powodzeniem rozwijany. W Pol-sce zakończono wprowadzanie pilotażowego programu, który miał zainteresować społeczność pojazdami elektrycznymi.  Rozpoczęto prace nad budową infrastruktury do ładowania pojazdów, ponieważ bez niej chętnych na kupno pojazdu elektrycznego będzie niewielu. Inną barierą w upowszechnianiu pojazdów elektrycznych w naszym kraju jest jego koszt. Zakup takiego pojazdu jest znacznie droższy. Jak dotąd, nie wprowadzono żadnych metod sprawdzonych przez inne kraje, które służyłyby wspieraniu rozwoju tego rynku, m.in. poprzez dopłaty dla potencjalnego nabywcy takiego auta. Warto dodać, że obecnie w pięciu polskich miastach (Warszawie, Krakowie, Inowro-cławiu, Jaworznie i Lublinie) porusza się 31 elektrycznych autobu-sów160.  Innym ważnym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem kli-matu w niedalekiej przyszłości może stać się wodór. Wodór jest no-śnikiem energii i może być produkowany z różnych jej źródeł. W 2018 roku globalna produkcja wodoru wyniosła 55 mln ton. Najwięk-szy udział w produkcji wodoru mają paliwa kopalne (ponad 95% produkcji), głównie gaz ziemny, a w mniejszym stopniu ropa naftowa i węgiel. Warto dodać, że może on być mieszany w odpowiednich proporcjach z gazem ziemnym, który zasila sieci gazownicze, lub można go przekształcać w metan czy amoniak używany w wytwarza-niu energii cieplnej. Wodór od wielu lat jest wykorzystywany w róż-nych gałęziach przemysłu. W rafineriach używa się go do hydrokra-kingu i odsiarczania olejów napędowych, w przemyśle chemicznym stosowany jest do produkcji amoniaku i nawozów dla rolnictwa, po-nadto znajduje także zastosowanie w produkcji metali i fabrykatów, w przetwórstwie spożywczym i elektronice. Wiele krajów na świecie wykorzystuje wodór jako nośnik energii, jednym z nich jest Japonia, która pretenduje do stania się pierwszym na świecie społeczeństwem wodorowym. Japonia jest też liderem we wdrażaniu pojazdów napę-dzanych ogniwami paliwowymi i stacji paliw161. Niemcy, natomiast 
                                                            160 M. Zmysłowski, 19 mld zł. Na rozwój elektromobilności w Polsce do 2020 roku, https://autokult.pl, [dostęp: 17.07.2019]. 161 Zgodnie z zapowiedzią japońskiego rządu do 2020 roku po drogach tego kraju ma jeździć 40 tys. samochodów. Od 2018 roku w tym kraju funkcjonuje ponad 100 stacji paliwowych, a więc dwukrotnie więcej niż w Niemczech, gdzie istnieje już 45 takich jednostek czy w USA (39 stacji); M. Nagashima, Japan’s Hydrogen strategy 
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jako pierwsi na świecie skonstruowali i uruchomili we wrześniu 2018 roku pociąg pasażerski napędzany wodorowymi ogniwami paliwo-wymi. Polska, podobnie jak inne kraje także zainteresowała się wo-dorem i jego właściwościami sprawiającymi, że jest on świetnym no-śnikiem energii. Produkcja wodoru w Polsce sięga prawie miliona ton, co zaspokoiłoby roczne zapotrzebowanie w to paliwo dla prawie 5 mln pojazdów. Coraz więcej polskich firm dostrzega potencjał wo-doru. Ambicje w rozwoju technologii wodorowej mają dwa główne koncerny paliwowe: PKN Orlen i Grupa Lotos oraz Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Gdańska rafineria już dziś produkuje ok 13 ton nieo-czyszczonego wodoru na godzinę. Do napędzania pojazdów potrzeb-ny jest pierwiastek oczyszczony, stąd Grupa Lotos zainicjowała pro-jekt „Pure H2”, którego celem jest uruchomienie sprzedaży czystego wodoru, wykorzystywanego głównie przez środki transportu miej-skiego.  Na razie polskie zaangażowanie w technologię wodorową jest niewielkie, jednak z czasem może przybrać na sile, gdy pomysł ten sprawdzi się w innych krajach, które już dzisiaj pracują nad rozwo-jem technologii wodorowej i ją testują.   
Zakończenie  Na relatywną pozycję państwa w systemie międzynarodowym ma wpływ szereg czynników, w tym wielkość PKB, populacja, po-wierzchnia jego terytorium, położenie strategiczne, tak zwana soft 
power162, czyli miękka siła, zasoby wojskowe i zasoby naturalne, zwłaszcza energetyczne. Posiadanie kontroli nad zasobami energii i jej rynkami jest ważnym atutem, ponieważ umożliwia państwom ochronę ważnych interesów narodowych kraju jak i zdobywanie wpływów gospodarczych i politycznych za granicą. A zatem państwa bez wspomnianych atrybutów, mają niewielki wpływ na światową gospodarkę i są bardziej narażone na różnego rodzaju zagrożenia wywołane zmianami w obrotach handlowych paliwami kopalnymi.  Geopolityka energetyczna to proces mający na celu analizę sy-tuacji i podejmowanie decyzji politycznych, które uwzględniają czyn-niki energetyczne. Dynamiczny rozwój światowego przemysłu ener-
                                                                                                                                                   
and its economics and geopolitical implications, Center for Energy, Paris 2018, s. 29–30. 162 Soft power to zdolność państwa do pozyskania sojuszników i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury czy polityki. 
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getycznego w ostatnim ćwierćwieczu ukazał szereg problemów, od rozwiązania których zależy strategia energetyczna poszczególnych państw, jak również zapewnienie międzynarodowego bezpieczeń-stwa energetycznego. W efekcie podejmowanych dzisiaj decyzji poli-tycznych w drugiej połowie XXI wieku nastąpi zasadnicza zmiana w światowej strukturze zużycia paliw kopalnych. Transformacja spo-wodowana jest wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wywoła-nym w głównej mierze działalnością sektora energetycznego. Regula-cje prawne wydawane przez różne międzynarodowe organizacje, w tym przez Unię Europejską mają na celu daleko idącą dekarbonizację gospodarki swoich członków. Zmiana w użytkowaniu nośników energii w ciągu najbliższych 30 lat zmieni istniejącą obecnie mapę geopolityczną świata. Dzisiejsze potęgi energetyczne (eksporterzy surowców) przestaną odgrywać istotną rolę w kształtowaniu global-nego rynku energetycznego. Zmianie ulegnie globalny rozkład wła-dzy, stosunki między państwami oraz wiele czynników społeczno-gospodarczo-środowiskowych, które mają wpływ na niestabilność geopolityczną.  
Abstarct  Energy is the foundation of our civilization and the well-being of nations. Its production, distribution and use are deeply rooted in the structure of our economies and are of key importance for rela-tions between states. The global energy system is undergoing major changes that will affect all countries over time and have broad geopo-litical consequences. The purpose of this part of the study is to define energy geopoli-tics and identify contemporary problems arising from the depend-ence of the economy on energy products or products necessary for its proper functioning and growth, whose occurrence or availability is limited for political, geographical or economic reasons.  
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
EKONOMICZNEGO 

  
Wstęp 
 Bezpieczeństwo jest kategorią wieloznaczną, dotyczącą wielu obszarów działalności ludzkiej. Jednak korzystając z przywileju nauki można dokonywać jej analizy przy zastosowaniu określonych kryteriów odwołujących się do zakresu podejmowanych badań. Powszechnie, do charakterystyki bezpieczeństwa, przyjęto stosować kryterium: 

• Podmiotowe – to znaczy, że może ono dotyczyć różnego rodzaju podmiotów, począwszy od bezpieczeństwa jednostki (człowieka), rodziny, czy innych struktur organizacyjnych reprezentujących zbiorowości ludzkie, po wielkie grupy społeczne, reprezentowane przez struktury państwa, narody, czy organizacje międzynarodowe; 
• Przedmiotowe – odwołujące się do określonych dziedzin, w którym to bezpieczeństwo występuje. Można tu wyróżnić m.in.: bezpieczeństwo militarne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe, socjalne, społeczne, informatyczne itp.; 
• Przestrzenne – odnosi się do obszaru jakie to bezpieczeństwo obejmuje. Może to być np. bezpieczeństwo lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe, globalne. 
• Czasowe, które odnosi się do stanu bezpieczeństwa w ujęciu historycznym, teraźniejszym, bądź tworzy jego prognozy w czasie przyszłym.  Obserwacja współczesnej rzeczywistości prowadzi jednak do przekonania, iż teoretyczne podziały bezpieczeństwa w praktyce nie są już tak klarowne. Bezpieczeństwo jednostki jest często wypadkową zagrożeń bezpieczeństwa narodowego czy nawet międzynarodowego, a na poziom bezpieczeństwa politycznego, militarnego czy ekonomicznego często ma wpływ konglomerat 
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powiązanych ze sobą źródeł. Często na poziom aktualnego bezpieczeństwa ogromny wpływ mają określone zdarzenia z przeszłości.  W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo można określić jako pewność istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowa-nia i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku za-grożeń (ich niewystępowania lub wyeliminowania), ale także po-wstaje wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego163.  Proces ten podlega permanentnym, dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych oddziaływań i uwarunkowań. Nie ma czegoś na stałe, idealnie zorganizowanego, nie wymagającego doskonalenia. Innymi słowy, bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność jednostek, społeczności lokalnych, państw, sojuszy i organizacji międzynarodowych w tworzeniu pożądanego stanu bezpieczeństwa164. Aby czuć się bezpiecznie należy więc nieustannie rozpoznawać aktualne i przewidywać możliwe zagrożenia bezpieczeństwa, tak aby móc wykorzystać istniejący potencjał do działań mających na celu odparcie tych zagrożeń.  
Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa 
 Bezpieczeństwo w istocie zależne jest od ewentualności wystąpienia zagrożeń i od możliwości im zapobiegania, dlatego współczesna reorientacja pojęcia bezpieczeństwa związana jest przede wszystkim ze zmianą istniejących i możliwych do wystąpienia źródeł potencjalnych zagrożeń, które podlegają ewolucji wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych, ze zmianą polityki współczesnych mocarstw, zmianami w gospodarce światowej, wpływem rewolucji naukowo-technicznej, rozwojem prawa międzynarodowego, czy wzrostem znaczenia organizacji międzynarodowych i podmiotów pozarządowych.  
                                                            163 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, R. Zięba (red.), Warszawa 2008, s. 16.  164 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012, s. 63.  
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Tradycyjne koncepcje bezpieczeństwa kładły nacisk na kroki podejmowane jednostronnie dla zmniejszenia za pomocą potencjału obronnego wrażliwości na atak165. W drugiej połowie XX wieku nastąpiło odejście od tradycyjnego powiązania bezpieczeństwa z wymiarem polityczno-militarnym, traktowanym zarówno w sensie negatywnym, czyli braku realnych lub potencjalnych zagrożeń, jak też pozytywnym, oznaczającym formowanie i funkcjonowanie odpowiednich systemów gwarantujących brak zagrożeń166. Obok potencjału polityczno-militarnego przedmiotem rywalizacji staje się również potencjał ekonomiczny (gospodarczy), wykorzystywany coraz częściej do próby dominacji jednych państw nad innymi. Silne gospodarczo państwa coraz częściej zaczęły wykorzystywać narzędzia ekonomiczne, jako niezbrojne środki przemocy wpływające na zachowania innych państw. Celem ich wykorzystania jest zarówno wywarcie negatywnego wpływu na potencjał ekonomiczny kraju skonfliktowanego, jak też często wsparcie własnej gospodarki. Specyfika tych instrumentów przejawia się dodatkowo w tym, że można ich używać zarówno w sposób jawny, jak też częściowo ukryty. W trakcie stosowania instrumentów ekonomicznych, celem ich wzmocnienia, prowadzi się zazwyczaj równolegle aktywną działalność o charakterze propagandowym oraz administracyjno-dyplomatycznym na forum międzynarodowym, aby uzyskać aprobatę ich stosowania.  Do tradycyjnych narzędzi przemocy ekonomicznej (gospodarczej) zaliczyć można różnego rodzaju ograniczenia o charakterze barier taryfowych i pozataryfowych.  Barierami taryfowymi są:  
• Różnego rodzaju cła i procedury wyceny przy cle; 
• Opłaty wyrównawcze;  
• Antydumping i procedury antydumpingowe;  
• Ceny minimalne; 
• Ustalenia cenowe; 
• Depozyty importowe.  

                                                            165 Determinanty bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych zagrożeń, P. Borek, Z. Ciekanowski (red.), Biała Podlaska 2017, s. 11. 166 C. Maj, Comprehensive security w stosunkach międzynarodowych, [w:] J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski (red), Bezpieczeństwo międzynarodowe Pol-
ska–Europa–Świat, Warszawa 2015, s. 49. 
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Wśród pozataryfowych narzędzi ekonomicznych oddziaływania, tworzących skuteczne bariery wymiany handlowej i mogących być stosowanymi samodzielnie (wybiórczo), wyróżnić należy przede wszystkim:  
• Kontyngenty ilościowe; 
• Licencje; 
• Ograniczenia techniczno-sanitarne;  
• Zakupy rządowe; 
• Funkcjonowanie karteli;  
• Zakazy importowe;  
• Dobrowolne ograniczenia dostaw167. Oprócz wskazanych, tradycyjnych już instrumentów przemocy ekonomicznej, coraz ważniejsze staje się obecnie stosowanie narzędzi tzw. współczesnych, które mają charakter pieniężno-kredytowy czy też finansowo-walutowy. Do grupy tej należą:  
• Polityka kursu walutowego; 
• Presja finansowa; 
• Zmienne formy kredytowania oraz zastosowanie instrumentów i metod związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zadłużeniem zagranicznym danego państwa168.  W efekcie pojawiania się realnych możliwości wystąpienia zagrożeń o charakterze ekonomicznym, oraz ze względu na rangę i skalę ich oddziaływania na bezpieczeństwo państw wydaje się zasadne, iż istnieje empiryczne sprowokowana potrzeba teoretycznego wyodrębnienia kategorii bezpieczeństwa ekonomicznego.  

Bezpieczeństwo ekonomiczne  
 Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to zdolność systemu gospodarczego państwa (grupy państw) do takiego wykorzystania wewnętrznych czynników rozwoju i międzynarodowej współzależności ekonomicznej, które będą gwarantowały jego 
                                                            167 Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, J. Płaczek (red.), Warszawa 2015, s. 76–77. 168 Ibidem, s. 78. 
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niezagrożony rozwój169 – oznacza ono brak zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń gospodarczych170. Bezpieczeństwo ekonomiczne  oznacza zatem ochronę państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi, co musi obejmować stan zagwarantowania bezpieczeństwa na poziomie zarówno makro, jak również mikro. Na poziomie makro oznacza to konieczność zapewnienia fizycznych możliwości działania państwa (infrastruktury), natomiast na poziomie mikro-możliwości generowania zysków przez firmy wielonarodowe lub możliwości migracji. Państwa prowadzące politykę muszą mieć w pamięci oba poziomy bezpieczeństwa ekonomicznego, które są wzajemnie połączone171. Nieunikniony jest więc mniejszy lub większy zakres ingerencji państwa w gospodarkę. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest zatem pochodną stanu ustroju politycznego i gospodarczego, bowiem sposób uregulowania przez polityków zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi a instytucjami państwowymi, jak również zasad relacji międzynarodowych, wpływa na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa172.  Bezpieczeństwo ekonomiczne oznacza zatem taki stan ustroju politycznego i będącego jego następstwem, systemu gospodarczego, który zapewnia swobodę prowadzenia działalności podmiotom gospodarczym, stabilizację warunków makroekonomicznych prowadzenia tej działalności, względnie niskie obciążenie biurokratyczne i podatkowe, na tyle uregulowane stosunki międzynarodowej wymiany, aby zapewnić porównywalne warunki konkurencji oraz udziału w międzynarodowych sojuszach zwiększających względną odporność na negatywne oddziaływanie otoczenia zewnętrznego173.  
                                                            169 E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne 
we współczesnym świecie, Radom 1996, s. 10.  170 Por. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa 
Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 166.  171 P. De Souza, Economic Strategy and National Security, Boulder 2000, s. 37. 172 M. Redo, P. Sięmiątkowski, Zewnętrze bezpieczeństwo finansowe państwa, Toruń 2017, s. 11.  173 P. Siemiątkowski, Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa eko-
nomicznego państwa, Toruń 2015.  
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Do ogólnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego zaliczyć można:  1. Bezpieczeństwo surowcowe (dostęp do istotnych gospodarczo surowców energetycznych, wody, metali, minerałów – w ilości odpowiadającej strukturze gospodarki); 2. Bezpieczeństwo żywnościowe (zdolność systemu ekonomicznego państwa do zapewnienia fizycznej i ekonomicznej dostępności żywności);  3. Bezpieczeństwo finansowe: a) zewnętrzne (zadłużenie zagraniczne a zdolność przeciwstawiania się kryzysom finansowym), b) wewnętrzne (zdolność systemu finansów publicznych do zapewnienia finansowania gospodarki narodowej)174. W praktyce, bezpieczeństwo ekonomiczne oznaczać więc winno niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw175.   
Charakterystyka współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa 
ekonomicznego  
 Zagrożeniem bezpieczeństwa państwa jest taki splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu państwa oraz jego partnerskiego traktowania w stosunkach międzynarodowych – w wyniku zastosowania przemocy politycznej, psychologicznej, ekonomicznej, militarnej itp176. Najczęściej zagrożenia konkretyzowane są poprzez wartości, które mogą być utracone, a także poprzez przedmiot destrukcyjnych oddziaływań lub cechy źródeł zagrożeń. W przypadku bezpieczeństwa ekonomicznego zagrożenia mogą być urzeczywistnione poprzez:  
                                                            174 M. Perczyński, Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, War-szawa 1990, s. 96. 175 K. M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa: metody 
i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004, s. 54.  176 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2002, s. 61.  
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• Niskie tempo rozwoju gospodarczego pogłębiające dysproporcję w rozwoju ekonomicznym w stosunku do innych państw;  
• Ograniczenie dostępu do rynku wewnętrznego innych państw, środków finansowych i zasobów naturalnych;  
• Utratę rynków zbytu; 
• Egoizm ekonomicznych rozwiniętych państw świata i międzynarodowych koncernów;  
• Niszczenie i zakłócanie pracy sieci informacyjnych;  
• Reglamentację lub ograniczanie dostępu do najnowszych technologii przez państwa rozwinięte;  
• Powstawanie stref głodu i ubóstwa;  
• Ograniczanie wydatków na badania naukowe i brak transferu osiągnięć naukowych do gospodarki;  
• Blokady gospodarcze i dyskryminacją gospodarczą;  
• Obecność gospodarce międzynarodowych grup przestępczych tworzenie warunków do „prania brudnych pieniędzy”;  
• Niestabilność finansową państwa i kryzys wydatków publicznych;  
• Brak i niski poziom nakładów na inwestycje oraz „przejadanie zysków”;  
• Przestępczość gospodarzą i powstawanie „szarej strefy” gospodarki;  
• Pauperyzacją społeczeństwa i masowe bezrobocie;  
• Nadmierny import towarów prowadzący do nieopłacalności własnej produkcji i zmniejszanie zatrudnienia w kraju;  
• Spekulacje finansowe;  
• Brak mechanizmów konkurencji gospodarczej i nakręcanie koniunktury przez produkcję zbrojeniową177. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego można rozpatrywać także z przedmiotowego i podmiotowego puntu widzenia.  Zakres przedmiotowy odnosi się do dóbr – lub braku dóbr – potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. Dobra te mogą być zagrożone przez działania innych państw; mogą też być narażone na zagrożenia pozapaństwowe. Wybrane zagrożenia to 

                                                            177 R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003, s. 94–95. 
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zagrożenia finansowego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego państw, zagrożenia surowcowo-energetyczne, żywnościowe, jak również braku dostępu do czystej wody178. Elementami podzbioru zagrożeń finansowych dla bezpieczeństwa ekonomicznego są: zbyt wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, występowanie kryzysów finansowych, pranie brudnych pieniędzy, funkcjonowanie rajów podatkowych. Występują one łącznie lub oddzielnie.  Elementy podzbioru zagrożeń surowcowo-energetycznych dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw to brak dostępności: ropy naftowej i gazu ziemnego, energii elektrycznej, miedzi, cynku, innych surowców strategicznych i rzadkich. Elementy podzbioru zagrożeń żywnościowych bezpieczeństwa ekonomicznego to brak lub niewystarczająca ilość żywności179. W przypadku zagrożeń finansowych przeważają oddziaływania uczestników pozapaństwowych; w przypadku zagrożeń surowcowo-energetycznych, żywnościowych oraz dostępu do czystej wody przeważają oddziaływania państw. Po drugie, skala zagrożeń jest różna w zależności od konkretnego państwa. Kraje obfitujące w surowce nie będą odczuwały zagrożeń surowcowo-energetycznych tak mocno, jak kraje importujące je180. Zakres podmiotowy oznacza, że bezpieczeństwo ekonomiczne odnosimy do państwa, jego funkcjonowania, aktywności wewnętrznej i zewnętrznej. Zakres przedmiotowy obejmuje między innymi działalność państw dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, czy też aktywność państw w organizacjach międzynarodowych. Tak przyjęte kryteria pozwalają klasyfikować ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa na zewnętrzne i wewnętrzne. Zagrożenia zewnętrzne – to ten rodzaj zagrożenia, w wyniku którego zwiększone jest prawdopodobieństwo utraty lub ograniczenia suwerenności czy integralności terytorialnej, (także gospodarczej) państwa. Źródłem tego zagrożenia jest inne państwo (najczęściej ościenne)181. Zagrożenia wewnętrzne – to ten rodzaj zagrożenia, w wyniku którego powstaje prawdopodobieństwo zmniejszenia się zdolności 
                                                            178 K. M. Księżopolski, s. 36–37.  179 Ibidem, s. 36–55.  180 Ibidem, s. 38.  181 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Warszawa 2008, s. 168. 
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organów władzy do utrzymania ładu lub porządku publicznego w państwie182.   Tabela 1. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa  
Zagrożenia zewnętrzne Zagrożenia wewnętrzne 

 1. Uzależnienie gospodarcze od innych państw 2. Korporacje zagraniczne 3. Kryzysy światowe 4. Brak przynależności do instytucji międzynarodowych 5. Położenie geopolityczne w sąsiedztwie państw o niskim poziomie rozwoju, z utrudnionym dostępem do surowców i rynków zbytu 6. Nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej 7. Międzynarodowe grupy przestępcze 

1. Niski poziom wpływów podatkowych 2. Narastający dług publiczny 3. Wysoki udział gospodarki nieoficjalnej w całej gospodarce 4. Wysoki poziom bezrobocia 5. Znaczna polaryzacja dochodów społeczeństwa i wysoki poziom ubóstwa 6. Niski poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 7. Slaby system zabezpieczenia społecznego 8. Brak stabilnej polityki gospodarczej prowadzonej przez kolejne rządy 9. Niski poziom stanowienia i egzekwowania prawa regulującego obrót gospodarczy 10. Wysoki poziom korupcji  Źródło: D. Ćwikowski, Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne 
państwa, Warszawa 2016, s. 37.  W odniesieniu do Polski zagrożenia o charakterze ekonomicznym mogą odnosić się przede wszystkim do183: 

                                                            182 Ibidem.  
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• Nie równorzędności znaczenia dla siebie partnerów w stosunkach ekonomicznych, co może przejawiać się w formie zależności handlu zagranicznego, technologicznej, kapitałowej, itp.; 
• Zależności od dostaw (pozyskiwania) istotnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki czynników, jak np. zależność surowcowo- energetyczna od jednego partnera; 
• Zależności kredytowo-płatniczej, wyrażona brakiem zdolności kraju do obsługi i redukcji zadłużenia zagranicznego bez istotnego obniżenia rozwoju i konsumpcji; 
• Wymuszenia uzależnienia sfery regulacji gospodarki, wyrażonego np. koniecznością uzgadniania polityki gospodarczej i gospodarczo-obronnej z międzynarodowymi instytucjami finansowymi; 
• Wymuszenia ograniczenia udziału w międzynarodowej wymianie (eliminacja z rynków) produktów uznanych za „wrażliwe” przez najsilniejszych partnerów itp. Dla Polski zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze ekonomicznym związane są ze zmianami krajobrazu ekonomii politycznej, wyrażającej się w ograniczaniu współpracy międzynarodowej, powodującej zwiększające się nierówności społeczne i dochodowe. Nie bez znaczenia w przypadku naszego kraju jest też wysoki poziom zadłużenia – zarówno publicznego, jak i prywatnego – co sprawia, że gospodarka kraju narażona jest na zwiększone ryzyko kryzysu gospodarczego.  W Polsce, kolejnym kluczowym obszarem generującym zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego jest energetyka. Żyjemy w czasach, gdy kończą się zasoby naturalne typowe dla naszego modelu gospodarki. Wyczerpują się w świecie zasoby ropy, a w Polsce węgla. Dlatego priorytetowym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski staje się problem źródeł pozyskania energii w przyszłości. Nie bez znaczenia w naszym regionie ma również potrzeba stworzenia wspólnego, wolnego rynku gazu, tym bardziej, że budowa gazociągu Nord Stream 2 – między Rosją a Niemcami, wydaje się że nie zwiększa możliwości przesyłu gazu do Europy, a jest próbą monopolizacji tego rynku przez Rosję.  

                                                                                                                                                   183 Z. Ciekanowski, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa, 2010, nr 1, s. 35.  
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Obszarem generującym ekonomiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski jest także nieszczelny system podatkowy. Jest to jednak złożony i wrażliwy problem, przy uwzględnieniu konieczności budowania przez państwo otoczenia przyjaznego prawnie dla biznesu. Wydaje się, że w tym przypadku pomocnym mogą się stać rozwiązania dla aparatu skarbowego przy wykorzystaniu wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej wykorzystywanej przez holdingi międzynarodowe; wdrożenie prawa UE i dostosowaniem się do regulacji zapobiegających erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków. Jednak należy pamiętać, iż uszczelniania podatkowego nie da się przeprowadzić tylko w kraju, bo to faktycznie może zniechęcić transgraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Istnieje zatem potrzeba integracji i współpracy europejskiej w tym zakresie.   
Zakończenie 
 Współcześnie daje się zauważyć odejście od klasycznego, geograficznego postrzegania świata na rzecz odbioru poszczególnych jego obszarów w sensie ekonomicznym – jako potencjalnych rynków zbytu towarów, poszukiwania racjonalnych rynków pracy i miejsc dokonywania inwestycji.  Obok geopolityki znaczenia nabiera geoekonomia. Przeorientowanie to generuje określone nowe, ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa wynikające ze współzależności między gospodarkami narodowymi, postępującej globalnej konkurencji, wyłączaniem procesów gospodarczych spod kontroli państw, strukturalnej zależności gospodarek narodowych od międzynarodowych systemów i międzynarodowych rozwiązań formalno-prawnych, znaczącego wzrostu liczby i siły podmiotów niepaństwowych, tj. korporacji transnarodowych, których działalność ignoruje legislacje poszczególnych krajów, instytucjonalizacji życia ekonomicznego oraz wirtualizacji pieniądza i transakcji finansowych. Z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego kraju priorytetem jest zatem zrozumienie tych zjawisk i przygotowanie odpowiedniej reakcji w ramach stosownych strategii uwzględniających posiadany potencjał.  
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Abstract 
 In the modern world, competition between states is carried out not only in the military sphere, where the finale of this competition takes the form of armed conflicts, but is often carried out in the economic sphere, directed to economic dominance in the field of foreign trade, access to technology, investments, loans and resources: raw materials, energy, capital and labor. The aim of this part of the study is to define specific typologies and identify contemporary threats to economic security. 
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Maciej Hacaga Akademia Sztuki Wojennej   

SUROWCE ENERGETYCZNE I DĄŻENIE DO HEGEMONII.  
ROLA POKOJU GLOBALNEGO DLA WZROSTU CHIN W XXI WIEKU   

Wstęp 
 Zarówno chińska polityka energetyczna, jak i zużycie energii w tym kraju wywierają coraz większy wpływ na międzynarodową politykę energetyczną i klimatyczną oraz globalne rynki nośników energetycznych. Chiny są zarówno największym konsumentem energii i węgla, jak i emitentem dwutlenku węgla na świecie. Jednocześnie aktywnie promują politykę przejścia na model rozwoju niskoemisyjnego i czystej energii, wspierany przez efektywność energetyczną184. Podczas tej transformacji do bardziej zrównoważonego modelu wzrostu, ich potrzeby energetyczne również ulegają zmianie. Rośnie nie tylko uzależnienie od dostaw ropy, ale również gazu, a zatem i ogólne uzależnienie od importu surowców energetycznych185. W związku z tym pojawia się pytanie w jaki sposób ten import ma być realizowany. Surowce energetyczne podlegają wymianie na rynkach globalnych. Podobnie jak wszystkie rynki międzynarodowe, rynek energii jest jednak wrażliwy na wojny i inne zakłócenia, bez względu na ich przyczynę. Z jednej strony globalne rynki energii są skuteczne w dyskontowaniu ryzyka,  jednak z drugiej strony gwałtowne wzrosty cen i ograniczeń w dostępie do nośników energii mają długą historię. Miało to miejsce głównie (ale nie 

                                                            184 A. Lin, F. Yang, J. Portner, Global Energy Policy: A View from China, [w:] A. Goldthau (red.), The Handbook of Global Energy Policy, UK 2013, s. 404. 185 M. Adamczyk, Analiza uzależnienia Chińskiej Republiki Ludowej od wybranych 
surowców energetycznych w kontekście chińskiej drogi do hegemonii, [w:] Globalne 
i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa. Polska i świat. Tom I, Poznań 2017, s. 211–212. 
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wyłącznie) w sytuacjach, gdy niestabilność polityczna i wojny występowały na obszarach bogatych w ropę naftową186. Postuluje się, że „znaczenie surowców energetycznych jako atrybutów państwa w stosunkach międzynarodowych wpisuje się w nurt teorii realistycznej oraz geopolitycznej”187. W związku z rosnącymi cenami surowców od początku XXI wieku wyrażane jest zaniepokojenie procesem „militaryzacji” handlu surowcami energetycznymi. Jest to rosnąca skłonność zarówno producentów nośników energii, jak i ich konsumentów do opierania działań na globalnych rynkach energii na kalkulacjach politycznych i strategicznych188. Ten artykuł koncentruje się ona roli utrzymania pokoju na świecie, jako warunku krytycznego dla wzrostu Chin, które wypływa z ich rosnącego uzależnienia od rynków surowcowych.  
Polityka zagraniczna Chin w zakresie surowców energetycznych 

 Zachowanie Chin już od ponad dekady jest określane jako "merkantylizm surowcowy". Jest to wykorzystanie instrumentów polityki gospodarczej i zagranicznej do pomocy państwowym przedsiębiorstwom energetycznym w uzyskiwaniu dostępu do zagranicznych zasobów węglowodorów na bardziej uprzywilejowanych warunkach, niż otrzymałyby w ramach umów opartych na cenach rynkowych189. Jednym z głównym źródeł tej strategii jest to, że Chiny muszą importować ropę naftową, co zawsze niepokoiło chińskich przywódców. Wytłumaczenie znajdujemy w bolesnych dla Pekinu wydarzeniach historycznych: amerykańskim embargu na handel ropą naftową i zakończeniem sowieckiego strategicznego programu naftowego. Chiny odrobiły swoją lekcję: na importowanej ropie nie można polegać, bowiem jej dostawy mogą 
                                                            186 D. Moran, J.A. Russell, Introduction. The militarization of energy security, [w:] D.Moran, J. A. Russell (red.), Energy security and global politics: the 
militarization of resource management, London 2009, s. 2. 187 M. Ruszel, Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach 
międzynarodowych, [w:] E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków 
międzynarodowych, 2013, s. 286. 188 F. Leverett, Resource Mercantilism and the Militarization of Resource 
Management: Rising Asia and the Future of American Primacy in the Persian Gulf, [w:] D. Moran, J. A. Russell (red.), Energy security and global politics: the 
militarization of resource management, London 2009, s. 211. 189 Ibidem. 
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być łatwo przerwane z przyczyn politycznych. Jednocześnie uznały inwazję na Irak w 2003 r. przez Stany Zjednoczone za próbę przejęcia kontroli nad iracką ropą. Zbiegła się ona w czasie z pojawiającymi się debatami na temat globalnego szczytu ropy naftowej (tzw. „peak oil”190). Chińscy przywódcy wnioskowali w następujący sposób: skoro Stany Zjednoczone były wystarczająco zaniepokojone dostępnością ropy, aby rozpocząć wojnę, musiała być to również istotna kwestia w nadchodzącej przyszłości. To zrodziło zjawisko, które w literaturze zostało nazwane „ramą strategiczną”, „podejściem ekonomiczno-nacjonalistycznym” oraz „wymiarem suwerenności bezpieczeństwa energetycznego”. Główna idea tego paradygmatu polityki energetycznej stanowi, że zagrożenia dla kluczowych systemów energetycznych Chin pochodzą z celowych działań zagranicznych podmiotów. Zatem, zagrożenia powinny być oceniane i adresowane pod kątem tego, kto kontroluje przepływ nośników energii, równowagę sił, interesy i przestrzeń191. Nie dziwi zatem, że znaczna część chińskich elit jest sceptycznie nastawiona do stanowiska zachodnich analityków postulujących, że węglowodory zawsze będą dostępne (choć po zróżnicowanych cenach) na rynkach międzynarodowych. Z ich punktu widzenia bezpieczeństwo energetyczne jest zbyt ważne by pozostawiać je rynkom. Oprócz obaw związanych z „ryzykiem dostępnego wolumenu surowca” chińskie elity martwi również podwyższone "ryzyko cenowe", czyli zmienność cen węglowodorów. Biorąc pod uwagę ów sceptycyzm w Chinach pojawiają się głosy za izolowaniem społeczeństwa od skutków zmienności cen, co jednak uniemożliwia gospodarce efektywną reakcję dostosowawczą na sygnały cenowe192. W centrum współczesnego „merkantylizmu surowcowego” leży rosnące uzależnienie państw importujących nośniki energii, 
                                                            190 Jeszcze dekadę temu “Szeroki rozgłos zyskało określenie peak oil, czyli w do-słownym tłumaczeniu szczyt wydobycia. Przewidywano, że w rezultacie osiągnięcia szczytu wydobycia ropy naftowej, wystąpią ograniczenia w dostępie do tego su-rowca, co wpłynie na zmniejszenie możliwości produkcyjnych w gospodarkach. Dziś, w wyniku odkryć nowych złóż podstawowych surowców energetycznych, a także postępu technologicznego, umożliwiającego zwiększenie wydajności w procesach produkcyjnych, obawy związane z wystąpieniem peak oil nie są tak za-sadne (…)”, P. Szyja, Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w 
badaniu zielonej gospodarki, „Optimum. Studia Ekonomiczne.” 2014, t. 70 nr 4, s. 63. 191 G.C.K. Leung i in., Securitization of energy supply chains in China, „Applied Energy” t. 123 (2014), https://www.sciencedirect.com, [dostęp: 10.12.2018 ]. 192 F. Leverett, s. 215–216. 
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zwłaszcza azjatyckich, od ich przedsiębiorstw energetycznych, które nabywają udziały kapitałowe w zasobach ropy i gazu za granicą. Kluczowe znaczenie ma to, że rządy tych państw udzielają przy tym różnego rodzaju wsparcia staraniom tych firm. Państwowe spółki energetyczne – pierwotnie założone w celu rozwijania zasobów węglowodorów na terenie Chin – stały się w XXI wieku coraz bardziej aktywne za granicą. Ma to na celu zabezpieczenie przed sytuacją, w której przedsiębiorstwa te miałyby odpowiednie zasoby finansowe, ale nie były w stanie kupić nośników energii na rynkach międzynarodowych z powodu ograniczonej podaży. Wtedy węglowodory produkowane za granicą można by było przetransportować bezpośrednio do Państwa Środka. Ponadto, chińscy decydenci sądzą, że dzięki takiej polityce państwowe przedsiębiorstwa wydobywcze są nie tylko izolowane od wahań cen rynkowych, ale mogą również dostarczać nośniki energii po niższej cenie, niż te dostępne na rynkach globalnych. Następuje zatem integracja działalności przedsiębiorstw z krajowymi strategiami bezpieczeństwa energetycznego193. W przypadku gdyby globalne rynki surowców uległy zakłóceniu, Pekin mógłby wprowadzić trzy rodzaje działań. Pierwsza formuła, którą można nazwać dyplomatyczną, oznaczałaby współpracę z podobnymi państwami-konsumentami, w celu wzmocnienia pozycji przetargowej w negocjacjach z producentami. Byłby to sposób najmocniej związany z tym, co zwykle nazywamy „soft power”. Druga, którą można nazwać drogą rewolucji, polegałaby na interwencji w wewnętrzną politykę państw produkujących ropę naftową, aby zapewnić preferencyjne sobie lepsze traktowanie 
w porównaniu do innych odbiorców. Chociaż stosowanie łapówek oraz wysyłanie sił bezpieczeństwa łagodzi zagrożenia występujące u producentów, to nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa chińskim interesom w miejscach, w których brakuje stabilnych rządów i egzekwowalnych praw własności. Droga trzecia, którą można nazwać militarną, polegałaby na zastosowaniu sił wojskowych w celu zapewnienia przepływu dostaw nośników energii na korzystnych warunkach194. 
                                                            193 Ibidem, s. 213, 217.  194 J. Newmyer, Chinese Energy Security and the Chinese Regime, [w:] D. Moran, J. A. Russell (red.), Energy security and global politics: the militarization of resource 
management, London 2009, s. 191. 



137 
 

Na „merkantylizmie surowcowym”, jako potencjalnym zagrożeniu dla stabilności międzynarodowych rynków energii lub fundamencie długoterminowej strategii bezpieczeństwa energetycznego Chin, ciążą poważne ograniczenia. Niewiele jest bowiem dowodów na to, że chińskie umowy na wydobycie ropy 
i gazu w regionach bogatych w nośniki energii, spowodują ich niedostępność na rynkach globalnych. Jednocześnie, kontrakty te nie przyczyniają się do znacznego złagodzenia wyzwań jakie stawia rosnące uzależnienie od importowanych węglowodorów195. Według szacunków firmy konsultingowej Wood Mackenzie, dostawy ropy trzech głównych chińskich firm naftowych, pochodzących z umów na wyłączność, wyniosły około 88 Mt w 2015 r., czyli około 26% całego importu. Wzrosną one do 110,84 Mt w 2028, a następnie będą gwałtownie spadać po 2035 r. jeśli nie zostaną uruchomione dalsze projekty196.  
Chiński popyt na surowce energetyczne  W okresie boomu gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku Chiny doświadczały stale rosnącego popytu na energię. W latach 2000–2010 było 1,4% rocznie. Mimo dalszego wzrostu gospodarczego w latach 2010–20 roczne przyrost zapotrzebowania zmniejszył się do 0,7%. Na lata 2020–30 jest prognozowany spadek wynosi 0,4%, by zwolnić do 0,2% w latach 2030–40197. W rozbiciu na nośniki energii najszybciej rósł popyt na węgiel, jednak jego rola od 2015 roku sukcesywnie spada. Kolejnym istotnym nośnikiem, na który rośnie popyt była i jest ropa, przy czym od 2030 prognozowany jest spadek zapotrzebowania. Cały czas rośnie popyt na gaz a trend ten ma utrzymać się do 2040 roku. Gaz uważany jest za paliwo przejściowe w trakcie przestawiania gospodarki na całkowicie zasilaną źródłami odnawialnymi198. 

 

                                                            195 F. Leverett, s. 225–226. 196 Y. Zheng, Evaluating China’s Oil Security and Overseas Oil Investment, „American Journal of Industrial and Business Management” 2017, t. 07, nr 08, s. 968.  197 BP Energy Outlook 2018, s. 52, https://www.bp.com, [dostęp: 10.12.2018]. 198 Ibidem, s. 56. 
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  Wykres 1. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w Chinach, 2016, 2040 według nośnika energii (w milionach ton oleju ekwiwalentnego). 
Źródło: BP Energy Outlook 2018, s. 54.  Uwagę zwraca rosnący udział Chin w światowym zużyciu energii pierwotnej. O ile przed rozpoczęciem reform z 1978 roku wynosił on 4%, o tyle w 1980 roku wzrósł do 6,3%, w 1990 do 8,4%, by w 2000 r. sięgnąć 10,7%. Szacuje się, że w 2020 osiągnie 20,5% i będzie nieco mniejszy, niż udział Chińczyków w globalnej populacji. Niemniej, konsumpcja będzie dalej rosnąć. BP szacuje, że ustabilizuje się ona w okolicach 24% (23,7% w 2020, 24,6% w 2030 i 24% w 2040)199. 

                                                            199 Ibidem, s. 52. 
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  Wykres 2. Zużycie energii pierwotnej Źródło: Obliczenia własne, na podstawie: BP Energy Outlook 2018, s. 52.  Chińskie zapotrzebowanie na energię pierwotną do 2040 roku, w rozbiciu na nośniki energii, będzie zatem rosło.   Tabela 1. Wzrost popytu na energię pierwotną wg udziału nośników energii(w % rocznie)  
Nośnik energii 1975

 –1995 
1995

–2015 
2015

–2030 
2030 

–2040 Ropa 0,9% 1,2% 0,4% 0,1% Gaz 0,1% 0,5% 0,5% 0,3% Węgiel 4,1% 3,7% -0,1% -0,6% Odnawialne (włączając energię wiatrową, słoneczną, geotermalną, biomasę i biopaliwa) 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 
Energetyka oparta na atomie 0,3% 0,6% 0,1% 0,0% Energetyka wodna 0,0% 0,2% 0,8% 0,8% Łącznie 5,3% 6,3% 2,0% 0,8% 
 Źródło: Opracowanie na podstawie: BP Energy Outlook 2018, s. 52.  Wzrost popytu na ropę wyniesie 131%, na gaz 294%, na wysokoemisyjny węgiel 82%, na odnawialne źródła energii 889%, 

4,1
6,3

8,4
10,7

20,5
23,7 24,6 24,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Świat (w mln. ton oleju ekwiwalentnego, lewa oś)
Chiny (w mln. ton oleju ekwiwalentnego, lewa oś)
Udział Chin w zużyciu światowym (w %, prawa oś)



140 
 

na energię nuklearną 674%, zaś na hydroenergię 132%. Łącznie popyt na energię wzrośnie o 141%200. 
 
Podaż surowców dla Chin i rynki globalne 

 Ropa jest najważniejszym surowcem naturalnym świata. Już trzy dekady temu pisano, że większość surowców strategicznych okazało się ani szczególnie istotne, ani absolutnie niezastąpione, z kilkoma ważnymi wyjątkami, zwłaszcza ropą naftową201. Chiny w 2017 roku zużyły 608.4 milionów ton oleju ekwiwalentnego ropy, z tego import wyniósł 422,1 mln. ton, czyli nieco ponad 69%202. Dzięki swojej polityce Pekinowi udało się zdywersyfikować źródła dostaw. Wśród dostawców są bowiem zarówno państwa Ameryki Południowej i Środkowej (13,55%), jak również kraje afrykańskie (19,57%), Rosja (14,17%) oraz  energetyczne potęgi Bliskiego Wschodu (43,57%). Dla globalnego rynku ropy naftowej, opartego o transport morski, a zatem i dla Chin, kluczowym elementem geograficznym są tzw. „chokepoints”, które można przetłumaczyć jako „wąskie gardła”. Amerykańska Energy Information Administration (EIA) definiuje je jako wąskie drogi wodne wzdłuż szeroko używanych globalnych szlaków morskich. Niektóre z nich są tak wąskie, że nakładane są ograniczenia dotyczące wielkości statków mogących nimi przepływać. Ich kluczowa rola dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego wynika z dużej ilości węglowodorów, które przechodzą przez te elementy geograficzne. EIA wyróżnia siedem kluczowych dla globalnego rynku ropy „chokepoints”: Cieśnina Ormuz, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski, Bab el-Mandab, Cieśniny Duńskie, Cieśniny Tureckie (Bosfor i Dardanele), kanał Panamski oraz Przylądek Dobrej Nadziei. Zakłócenia w tych punktach mogą nie tylko wpłynąć na ceny ropy, ale również zwiększyć dystans transportu o tysiące kilometrów na trasach alternatywnych. Ze względu na wolumen transportowanej przez nie ropy, Cieśnina Ormuz (prowadząca z Zatoki Perskiej na Ocean Indyjski) i Cieśnina 
                                                            200 Ibidem, s. 54. 201 I.O. Lesser, Resources and strategy, Palgrave Macmillan 1989, s. 180. 202 BP Statistical Review of World Energy 2018, s. 17, https://www.bp.com, [dostęp: 10.12.2018]. 
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Malakka (łącząca Ocean Indyjski i Pacyfik) są najważniejszymi na świecie strategicznymi „wąskimi gardłami”.   Tabela 2. Źródła importu ropy do Chin w 2017 r.  
Kraj importu Ropa

(mln ton) 
Udział  

w imporcie Chin (%) USA 7,65 1,81 Kanada 0,59 0,14 Meksyk 1,30 0,31 Ameryka Południowa i Środkowa 57,19 13,55 Europa 9,86 2,34 Rosja 59,80 14,17 Inne kraje WNP 3,78 0,90 Irak 36,86 8,73 Kuwejt 18,24 4,32 Arabia Saudyjska 52,18 12,36 Zjednoczone Emiraty Arabskie 10,16 2,41 Inne kraje Bliskiego Wschodu 66,46 15,75 Afryka Północna 5,58 1,32 Afryka Zachodnia 72,35 17,14 Afryka Wschodnia i Południowa 4,70 1,11 Australazja 2,10 0,50 Inne kraje Azji i Pacyfiku 13,29 3,15 Łącznie 422,1   Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 
2017, s. 24.  Zablokowanie któregoś z tych dwóch miejsc, nawet na krótki czas, może prowadzić do znacznego wzrostu globalnych cen ropy203. 80% chińskiego importu ropy – w tym cały import z Zatoki Perskiej –musi obecnie przejść przez Cieśninę Malakka, gdzie statki są narażone na piractwo, terroryzm i potencjalny atak amerykańskich sił morskich. W obrębie Zatoki Perskiej Iran ma wyjątkowe znaczenie dla Chin, ponieważ jest to jedyne duże państwo produkujące węglowodory w regionie, którego pozycja geograficzna pozwoliłaby na transport ropy i gazu do Azji zarówno drogą lądową, jak i morską204. 

                                                            203 L. Villar, M. Hamilton, World Oil Transit Chokepoints, [w:] U.S. Energy Information Administration (EIA), https://www.eia.gov, [dostęp: 02.12.2018]. 204 F. Leverett, s. 217. 
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Chiny importują również coraz więcej gazu. W 2017 roku zakupiły aż 92 miliardy m 3 tego surowca, z czego 39,4 mld. (43%) dostarczono drogą lądową a 52,6 mld. (57%) drogą morską. Co więcej, chiński import gazu cechuje się dużą dynamiką wzrostową. W 2017 roku wzrost wyniósł 15,1% a w 2016 roku 13,7%205. Głównym dostawcą gazu drogą lądową jest Turkmenistan, który dostarcza ponad 80%. Chociaż może wydawać się to dziwne, przez wiele lat Chiny nie importowały gazu z Rosji drogą lądową, ale od 2018 r. uległo to zmianie206. Import drogą morską jest zdominowany przez Australię (45%) i Katar (prawie 20%).   Tabela 3. Import gazu ziemnego rurociągami w 2017 r.  
Wolumen (miliardy m3) Udział (%) Kazachstan 1,09 2,8Turkmenistan 31,68 80,4Uzbekistan 3,35 8,5Myanmar 3,29 8,3Łącznie 39,41          - Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 

2018, s. 31.  Tabela 4. Import LNG drogą morską do Chin w 2017 r.   
 Wolumen (miliardy m3) Udział (%) USA 2,12 4,0Federacja Rosyjska 0,61 1,2Katar 10,29 19,6Australia 23,74 45,1Indonezja 4,21 8,0Malezja 5,75 10,9Papua Nowa Gwinea 3,00 5,7Łącznie 52,63Źródło: Opracowanie własne.: na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 

2018, s. 31. 
                                                            205 BP Statistical Review of World Energy 2018, s. 31. 206 Chiny i Rosja niedawno sfinalizowały porozumienie, które umożliwi Chinom zakup i transport gazu ze wschodniej Rosji za pośrednictwem rurociągu. Umowa o wartości około 400 miliardów USD zapewni Chinom do 37 mld. m3 gazu ziemnego rocznie od 2018 roku. EIA, Natural gas serves a small, but growing, portion of China’s 
total energy demand, https://www.eia.gov, [dostęp: 28.12.2018]. 
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Węgiel stanowi podstawę chińskiej elektroenergetyki. W 2017 roku Chiny odpowiadały za ponad połowę (50,7%) jego światowej konsumpcji. Jednocześnie wydobyły 13,4% światowej produkcji w 2017 roku, co stawia je w gronie największych globalnych producentów. Niemniej, olbrzymia konsumpcja powoduje, że stosunek rezerw do przewidywanej produkcji wynosi jedynie 39  lat207. Przewidywana przez BP konsumpcja węgla w Chinach w najbliższej przyszłości ostro kontrastuje z ostatnimi dwiema dekadami, kiedy to czarne złoto dostarczało znaczną część energii wykorzystywanej do szybkiej industrializacji. Szacunki wskazują, że konsumpcja węgla przez Chiny osiągnęła najwyższy poziom208. Jego zużycie pozostanie zasadniczo niezmienione przez najbliższą dekadę, a następnie będzie maleć. Początki tego trendu są już teraz widoczne, gdyż od 2014 produkcja węgla uległa minimalnemu zmniejszeniu. Mimo to Chiny wciąż wydobywają 46% światowej produkcji tego surowca energetycznego209. Jednym z kluczowych czynników stojących za zmniejszaniem zużycia jest problem zanieczyszczenia powietrza. Spowodował on podjęcie działań na rzecz zmniejszenia presji sektora energii na środowisko, poczynając już od 2001 roku210. Mimo to Chiny pozostaną największym na świecie rynkiem węgla, odpowiadającym za 40% światowego zapotrzebowania na ten nośnik energii w 2040 r.211 Wraz z gwałtownym rozwojem Chiny przeszły drogę od eksportera netto węgla do importera netto. Po 2003 r. wzrósł popyt na węgiel, a jego produkcja okazała się niewystarczająca. Od tego czasu wielkość eksportu węgla zmniejszała się z roku na rok, a import gwałtownie wzrósł. W efekcie tego Chiny stały się importerem netto węgla w 2009 r., a jego import netto osiągnął szczyt w 2013 r. na poziomie prawie 320 Mt. Poziom zależności importowej wynosił wtedy 8%.    
                                                            207 BP Statistical Review of World Energy 2018, s. 36, 38. 208 BP Energy Outlook 2018, s. 57. 209 BP Statistical Review of World Energy 2018, s. 38. 210 K. Prandecki, Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników 
środowiskowych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2014, t. 34, s. 62–63. 211 BP Energy Outlook 2018,  s. 93. 
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Tabela 5. Produkcja węgla oraz poziom importu węgla w Chinach od 2009 roku   Konsumpcja węgla (Mt) Import netto (Mt) Udział importu (%) 2009 2892 103,44 3,6 2010 3352 163,96 4,9 2011 3677 167,44 4,6 2012 4538 279,13 6,2 2013 4678 319,51 6,8 2014 4539 285,48 6,3 2015 4411 198,77 4,5  Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: Bai X., Ding H., Lian J. i in., 2018, s. 2,7. 
 
Zakończenie 
 Znaczenie Chin będzie rosło w nadchodzących dziesięcioleciach, odzwierciedlając ich szybki rozwój gospodarczy, industrializację, urbanizację i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Aby sprostać rosnącemu popytowi na energię w Chinach, Pekin jest zmuszony importować nośniki energii. Dotyczy to nie tylko ropy, którą importuje od 1993 roku, ale również w coraz większym stopniu gazu. W związku z tym Chiny decydują się na zabezpieczanie dostaw poprzez przez bezpośrednie dwustronne umowy z producentami. Wraz z ekspansją inwestycyjną Chin na Bliski Wschód, Afrykę, Azję Środkową i Azję Południowo-Wschodnią, rywalizują one o złoża ropy i gazu z państwami zachodnimi. Z jednej strony, ekspansja Chin, oparta o specjalne umowy międzyrządowe, jest odrzuceniem panującego rynkowego podejścia do bezpieczeństwa energetycznego212. Z drugiej strony, regiony, w których inwestują Chiny, to często te, których unikają zachodnie firmy. Na przykład chińskie inwestycje w Sudanie i Iranie zapewniły większą podaż nośników energetycznych na rynki światowe. Większa dostępność ropy i gazu jest zatem korzystna nie tylko dla Chin, ale także dla innych krajów importujących surowce energetyczne, ponieważ utrzymuje niskie ceny węglowodorów. Głębokie uzależnienie Pekinu 
                                                            212 Zachowanie Chin komplikuje również wywieranie presji na producentów nośni-ków energii zmierzające do poszanowania praw człowieka, zapewnienia prawo-rządności, czy promowania demokracji. 
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od globalnych rynków nośników energii zdaje się zatem sugerować, że nie będzie on dążył do konfliktu. Ten bowiem zakłóciłby funkcjonowanie dostaw, a w konsekwencji działanie chińskiej gospodarki i całego modelu rozwojowego.  
Abstract 
 As the importance of China is growing, reflecting their rapid economic development, industrialization, urbanization and improvement of the quality of life of their residents, so is its demand for energy in China. As Beijing is forced to import increasingly large volumes of energy carriers, its deepening dependence on global energy markets seems to suggest that it will not seek a conflict. This would disrupt the functioning of supplies and, consequently, the operation of the Chinese economy and the entire development model. This paper is divided into three parts. The first one looks at China’s foreign energy policies, the second one at current and future energy demand, while the third one at sources of energy supplies and dependency levels.  
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Tomasz Kacała Joint Force Training Centre    

IDENTYFIKACJA WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ  
W ŚRODOWISKU INFORMACYJNYM   

Wstęp   Początek XXI wieku obfitował w wydarzenia, które na zawsze zmieniły sposób myślenia o światowym bezpieczeństwie. Nie doty-czyło to jedynie tradycyjnie pojmowanych kategorii bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo wewnętrzne (państwa).  Po szokujących, rozprzestrzeniających się lawinowo aktach terroru - najpoważniejszym zagrożeniu pierwszej dekady obecnego wieku - pojawiły się kolejne wyzwania i nie mniej niepokojące zagrożenia, które można określić zbiorczo mianem „zagrożeń hybrydowych” lub „zagrożeń o charakterze hybrydowym”213. Były one bezpośrednim następstwem wdrożenia przez kluczowych „graczy” - państwa de fac-to kształtujące bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze global-nym - koncepcji  szerokiego spektrum działań prowadzonych poniżej tzw. progu wojny. Charakter tego rodzaju działalności stanowi bar-dzo poważne wyzwanie dla funkcjonującego aktualnie światowego systemu bezpieczeństwa, którego istotnym elementem jest m.in. Or-ganizacja Traktatu Północnoatlantyckiego.  Jednym z fundamentów funkcjonowania wspomnianej organiza-cji jest artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówiący o tym, iż „zbrojna napaść na jedną lub więcej [stron] będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim”214. Pomoc napadniętemu państwu udzie-lana jest w ramach „wykonywania prawa do indywidualnej lub zbio-rowej samoobrony” określanej często mianem obrony kolektyw-
                                                            213 Autor przyjął taką nomenklaturę, uwzględniając fakt, iż w powszechnym użyciu spotyka się raczej „działania”, „wojnę” lub „konflikt” o takim charakterze, M. Wrzo-sek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018, s. 310–313.  214 Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz.U. 2000, Nr 87, Poz. 970, art. 5, 
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nej215. Kluczowym problemem związanym z wdrożeniem określo-nych, wypracowanych przez Sojusz rozwiązań jest trudność z identy-fikacją faktu zaistnienia „zbrojnej napaści”, gdy tak naprawdę nie są prowadzone konwencjonalne, klasycznie rozumiane działania zbroj-ne. A z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku działań hybry-dowych, w szczególności tych prowadzonych w obszarze kluczowym dla  funkcjonowania jednostek, grup i całych społeczeństw czy pań-stw (lub podmiotów poza- lub parapaństwowych - np. Daesh, separa-tystyczne republiki noworosyjskie), czyli w środowisku informacyj-nym.   Czym zatem jest owo środowisko? Według najnowszych tren-dów promowanych w ramach Sojuszu przez personel związany z komunikacją strategiczną (ang. Strategic Communication – StratCom) 
jest to środowisko obejmujące informację jako taką, jednostki, organi-zacje i systemy, które tę informację przyjmują (odbierają), przetwa-rzają, a następnie komunikują (przekazują i rozpowszechniają). Wspomniana przestrzeń obejmuje wymiar kognitywny (poznawczy), wirtualny (niematerialny) oraz fizyczny. Opisany powyżej proces komunikacyjny zachodzi w tych właśnie wymiarach216. Poza wymie-nionymi tu wymiarami, zwanymi też domenami, sojusznicze doku-menty doktrynalne wspominają także o relacjach zachodzących po-między domenami środowiska informacyjnego. Relacje te obejmują: zdarzenia zachodzące w świecie rzeczywistym, podłączenie do sieci (informatycznej), informację jako taką, osoby funkcjonujące we wspomnianym środowisku i biorące aktywny udział w formułowaniu określonego przekazu, a także jednostki i grupy społeczne interpretu-jące otrzymany przekaz w jego kontekście środowiskowym oraz funkcjonujące w tymże środowisku i korzystające z jego zasobów217. Próby definiowania środowiska informacyjnego podejmowane są także przez rodzime ośrodki akademickie, m.in. przez Akademię Sztuki Wojennej. Jedną z tego rodzaju inicjatyw jest określenie śro-dowiska informacyjnego jako „głównego środowiska decyzyjnego”218, czyli przestrzeni, gdzie osobowe i zautomatyzowane systemy obser-wują, analizują, decydują i postępują według posiadanych informacji. 
                                                            215 Karta Narodów Zjednoczonych, 26 czerwca 1945 r., art. 51, http://www.unic.un.org.pl, [dostęp: 4.10.2018]. 216 NATO Strategic Communication Handbook V1.0, NATO SACT/SHAPE, s. 6. 217 AJP–3.10 Allied Joint Doctrine for Information Operations. Edition A. Version 1, NATO Standardization Office, December 2015, s. 1–1 – 1–3.  218 Z. Modrzejewski, Operacje informacyjne, Warszawa 2015, s. 31.  
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Jest to de facto odzwierciedlenie sojuszniczego postrzegania wspo-mnianego środowiska. Niezależnie od przyjętej optyki postrzegania i interpretowania środowiska informacyjnego – sojuszniczej czy narodowej – niezwykle istotne wydaje się właściwe zdefiniowanie kategorii kluczowych dla dalszych rozważań, czyli pojęć takich jak „wyzwanie” oraz „zagroże-nie”. 
 
Definicje wyzwań i zagrożeń  
 Ogólne, przyjęte przez językoznawców określenie wyzwania odnosi się do „trudnego zadania, nowej sytuacji itp. wymagających od kogoś wysiłku, poświęcenia itp., będących sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności itp.”219. Natomiast zagrożenie to „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony; też: ktoś, kto stwarza taką sytuację”220.  Nieco bardziej rozbudowane definicje wyzwań i zagrożeń poja-wiają się w publikacjach poświęconych problematyce bezpieczeń-stwa. W ramach prac badawczych prowadzonych przez Biuro Bezpie-czeństwa Narodowego na początku drugiej dekady XXI wieku zdefi-niowano wyzwania jako „sytuacje problemowe w dziedzinie bezpie-czeństwa generujące dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społecz-ność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeń-stwa”221. Na uwagę zasługuje tu zidentyfikowanie partnerów i so-juszników jako podmiotów potencjalnie odpowiedzialnych za ich ge-nerowanie. Podstawową przyczyną tego typu sytuacji mają być zróż-nicowane oczekiwania i narzucane standardy. Jako przykład wyzwa-nia podawane jest osiągnięcie wymaganego w operacjach wielonaro-dowych poziomu interoperacyjności. Z kolei zagrożenia to „pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot. To naj-bardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa”222. Wymie-nia się tutaj szereg rodzajów zagrożeń, z których jedno wydaje się najbardziej istotne z punktu widzenia dalszych rozważań: zagrożenie intencjonalne. Obejmuje ono cztery elementy: aktora, jego intencje, możliwości i czas reakcji. Poziom tego rodzaju zagrożenia jest wprost 
                                                            219 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, J. Bralczyk (red.), Warszawa 2008, s. 959. 220 Ibidem, s. 970. 221 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 28. 222 Ibidem, s. 29. 
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proporcjonalny do poziomu wrogości potencjalnego przeciwnika (ak-tora) i aktualnego stopnia rozwoju jego możliwości (zdolności) oraz odwrotnie proporcjonalny do czasu potrzebnego temu aktorowi na reakcję223.  Badacze problematyki obronności związani z Akademią Obro-ny Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) w 2013 roku de-finiowali zagrożenia jako „sytuacje, w których pojawia się prawdopo-dobieństwo zaistnienia stanu niebezpiecznego dla otoczenia”224, a także podawali inne możliwe sposoby interpretacji tego pojęcia: jako stanu psychiki lub świadomości oraz jako czynnika powodujące-go stan niepewności i obaw225. Co ciekawe, badacze ci wysunęli twierdzenie, iż nie każde zjawisko zagrażające bezpieczeństwu jest de facto zagrożeniem. Ma to wynikać z faktu, że nie wszystkie zjawi-ska są tak naprawdę groźne i nie zawsze wyczerpują znamiona ter-minu zagrożenie. W przypadku, gdy stan zagrożenia związany jest ze świadomością obiektu odczuwającego owo zagrożenie, to dopusz-czalne jest wnioskowanie, iż ten stan psychiczny (świadomość) jest spowodowany przez brak należytej wiedzy o istocie zagrożenia. Idąc dalej, zrozumienie i pełne poznanie zjawiska stanowiącego zagroże-nie powoduje obniżenie poziomu niebezpieczeństwa. W takiej sytua-cji rzeczeni badacze proponują użycie terminu wyzwanie, które ro-zumieją jako zaistnienie impulsu do działania226. Bardziej współczesne definicje zaczerpnięte z publikacji po-święconych stosunkom międzynarodowym określają zagrożenie jako „przeciwieństwo bezpieczeństwa”, charakteryzują jako przychodzące z zewnątrz i wywołujące niepokój oraz poczucie braku bezpieczeń-stwa227. Jest to więc pewne realne zjawisko oceniane jako niebez-pieczne lub niekorzystne, identyfikowane także jako rzeczywiste działania. Z drugiej strony można zagrożenie określić jako „stan psy-chiki, świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk, które są oce-
                                                            223 J.M. Fish, S.J. McCraw, Ch.J. Reddish, Fighting in the gray zone: a strategy to close 
the preemption gap, US Army War College, wrzesień 2004, s. 4. 224 M. Wrzosek, Zagrożenia systemu obronnego, [w:] Obronność. Teoria i praktyka J. Wołejszo, R. Jakubczak (red.), Warszawa 2013, s. 33.  225 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.B. Bobrow, E. Halizak, R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
u schyłku XX wieku, Warszawa 1997, s. 4. 226 M. Wrzosek,  s. 36. 227 R. Zięba, Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodo-
wego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, nr 3, s. 10.  
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niane jako niekorzystne lub niebezpieczne”228. Wskazuje to na zdecy-dowanie, subiektywny charakter takiego postrzegania. Następstwem tego jest negatywne ocenianie zbyt szerokiego spektrum zjawisk, które w istocie nie są typowymi zagrożeniami, a jedynie sytuacjami nowymi, wymagającymi sformułowania określonej na nie odpowiedzi i podjęcia zdecydowanych działań. W takim przypadku należy mówić raczej o wyzwaniach.   Przytoczone powyżej zestawy definicji wyzwań oraz zagrożeń charakteryzują się szerokim zakresem interpretacyjnym. Na potrzeby dalszych rozważań przyjmijmy więc, że wyzwania to pewne nowe, zaskakujące zjawiska stanowiące w istocie impuls do działania. Na-tomiast zagrożenia to negatywne zjawiska o zdecydowanie intencjo-nalnym charakterze, powodowane przez określone podmioty dla osiągnięcia pewnego, sprecyzowanego przez nie celu.    
Wyzwania i zagrożenia w środowisku informacyjnym - wczoraj 
i dziś   Opisane wcześniej środowisko informacyjne charakteryzuje się nie tylko funkcjonowaniem domen połączonych ze sobą określonymi relacjami oraz zależnościami, ale także występowaniem w nim szere-gu zjawisk i zachodzeniem dynamicznych zmian. Rozwój technologii komunikacyjnych, wraz ze wzrostem ich dostępności, zaowocował złożonością i niejednorodnością tegoż środowiska. Szereg publikacji i dokumentów wymienia kilka podstawowych zjawisk, które należy traktować jako wyzwania dające się zidentyfikować we współcze-snym środowisku informacyjnym. Należą do nich: nadmiar informa-cji, informacja nieustrukturyzowana, niska jakość i wartość informa-cji oraz zróżnicowane kompetencje informacyjne użytkowników229. Nadmiar informacji zwany jest często „szumem informacyjnym”, któ-ry utrudnia wyodrębnienie informacji prawdziwych i istotnych230. 
                                                            228 Ibidem, s. 11. 229 E. Głowacka, Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?, http://konferencja.biblio.cm.umk.pl, [dostęp: 10.10.2018]; Koncepcja komunikacji 
strategicznej w Siłach Zbrojnych RP, CDiS SZ, Bydgoszcz 2013, s. 8–9; T. Kacała, Mili-
tary Leadership in the Context of Challenges and Threats Existing in Information 
Environment, “Journal of Corporate Responsibility and Leadership” 2015, Vol. 2, Issue 1, s. 12; Wstępna Koncepcja Operacjonalizacji Komunikacji Strategicznej Sił 
Zbrojnych RP, Warszawa 2016, s. 4–5. 230 Z. Modrzejewski, s. 33. 
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Informacja nieustrukturyzowana to z kolei informacja chaotyczna, niespójna i rozproszona, której uporządkowanie wymaga dodatko-wego wysiłku231. Niska jakość i wartość informacji związana jest z faktem istnienia mało wiarygodnych lub też nieaktualnych źródeł informacji, braku udokumentowania ich pochodzenia, obecności in-formacji „toksycznej”, zawierającej treści szkodliwe, takie jak porno-grafia, rasizm, apoteoza skrajnych poglądów religijnych, politycznych, społecznych lub pseudonauka232.  I wreszcie zróżnicowane (lub jak określają inni: niskie) kompe-tencje informacyjne użytkowników. Kompetencje informacyjne po-zwalają użytkownikowi na „efektywne wyszukiwanie, ocenianie, wy-korzystywanie i tworzenie informacji w celu osiągnięcia celów osobi-stych, społecznych, zawodowych i edukacyjnych”233. „Niepełno-sprawność” w tej dziedzinie jest zatem podstawą wykluczenia jed-nostki ludzkiej z procesu komunikacji społecznej. Z kompetencjami informacyjnymi związana jest jedna z najnowszych publikacji traktu-jących o bardzo specyficznym sposobie wykorzystania środowiska informacyjnego jakim jest pozyskiwanie wiadomości z (ogólno-) do-stępnych źródeł informacji (ang. Open Source Intelligence – OSINT). Wspomina ona o barierach językowych czy kulturowych oraz ograni-czeniach wynikających z polityki ochrony informacji będącej rezulta-tem nadinterpretacji przyjętych przepisów prawa (np. ochrony da-nych osobowych)234. Wszystkie z wymienionych zjawisk, choć nie-wątpliwie utrudniające proces komunikowania społecznego, są w istocie nieszkodliwe, zdają się być immanentnymi cechami wciąż ewoluującego środowiska informacyjnego, ale jako takie nie wpływa-ją destrukcyjnie na jednostki czy grupy społeczne. Nie można tego samego powiedzieć o zagrożeniach, które się w tym środowisku pojawiają. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj cezura ustanowiona przez wydarzenia, które miały miejsce w 2014 roku na Krymie i we wschodniej Ukrainie. Analizując sposób postrze-
                                                            231 T. Kacała, s. 13. 232 Koncepcja.., s. 8. 233 M. Chyliński, Kompetencje informacyjne i kompetencje medialne wobec procesów 
zarządzania uwagą masowej publiczności, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, seria: „Organizacja i zarządzanie”, z. 106, nr kol. 1981, s. 129, https://www.polsl.pl, [dostęp: 10.10.2018]. 234 M. Dragan, Rola dostępnych źródeł informacji, „Przegląd Sił Zbrojnych” 2018, nr 3,  s. 11. 
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gania zagrożeń odzwierciedlony zarówno w oficjalnych dokumentach (np. w Strategiach Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 i 2014 roku), jak i publikacjach o charakterze naukowym (wspomniany już pod-ręcznik akademicki poświęcony problematyce obronności z 2013 roku zatytułowany „Obronność. Teoria i praktyka” pod redakcją J. Wołejszo i R. Jakubczaka), należy zauważyć, że zagrożenia o charak-terze hybrydowym, szczególnie te związane ze środowiskiem infor-macyjnym, są pomijane, marginalizowane lub wręcz lekceważone. Warto jednocześnie zaznaczyć, że o ile samo pojęcie zagrożeń hybry-dowych pojawiło się w powszechnej świadomości stosunkowo nie-dawno, to elementy, czynności i działania zaliczane do nich, znane są ludzkości od dawna (np. propaganda, dezinformacja, maskowanie czy mylenie przeciwnika)235.  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku do najważ-niejszych zagrożeń bezpieczeństwa zalicza: uzależnienie polskiej go-spodarki od dostaw surowców energetycznych z jednego źródła, za-łamanie procesu integracji europejskiej, osłabienie więzów łączących wspólnotę transatlantycką, zorganizowany terroryzm międzynaro-dowy i przestępczość miedzynarodową, oddziaływanie w cyberprze-strzeni skierowane w systemy i sieci teleinformatyczne infrastruktu-ry krytycznej oraz szeroko pojęte zagrożenia ekologiczne236. Doku-ment wspomina o niekorzystnym zjawisku jakim byłoby „umocnienie porządków autorytarnych na kontynencie oraz nasilenie się postaw konfrontacyjnych” i wskazuje Naddniestrze, Kaukaz Południowy oraz Bałkany jako miejsca o pewnym „potencjale destabilizującym”, oce-niając jednocześnie, że „niebezpieczeństwo powrotu do otwartego konfliktu jest niewielkie”237. Wojskowe środowisko akademickie, w szczególności pracowni-cy naukowo-dydaktyczni AON, w 2013 wyróżnili dwie podstawowe grupy zagrożeń systemu obronnego: zagrożenia militarne i zagroże-nia niemilitarne238. Przez zagrożenia militarne należy tu rozumieć „zespół zdarzeń polityczno-militarnych, w którym może nastąpić wy-sokie prawdopodobieństwo lub bezpośrednie oddziaływanie militar-
                                                            235 A. Applebaum, Czerwony głód, Warszawa 2018, s. 52, 390 oraz M. Wrzosek, s. 312. 236 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 9–10. 237 Ibidem. 238 M. Wrzosek, Zagrożenia..., s. 36. 
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ne na obszar państwa”239. Wynikiem tego rodzaju działań może być zakłócenie bytu i rozwoju społeczeństwa danego kraju, naruszenie suwerenności oraz jego integralności terytorialnej, a w skrajnym przypadku całkowita utrata warunków do funkcjonowania państwa. Zagrożenia niemilitarne to „splot zdarzeń [...], w wyniku którego mo-że nastąpić utrudnienie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju państwa (narodu), lub naruszenie bądź utrata jego suwe-renności i integralności terytorialnej, przy czym cel działania (wymu-szenie uległości lub ustępstw) zamierza się osiągnąć przez wywiera-nie nacisku i stosowanie sankcji politycznych lub ekonomicznych, bez uciekania się do stosowania przemocy fizycznej (zbrojnej)240. M. Wrzosek zwraca tu uwagę na dwa istotne obszary, które mogą zo-stać wykorzystane w ramach działań w środowisku informacyjnym. Pierwszy z nich to wykorzystanie operacji informacyjnych w ramach przygotowania ewentualnej agresji. Celem wspomnianych operacji jest izolacja obiektu ataku i pozyskanie przychylności międzynaro-dowej opinii publicznej, pozyskanie sojuszników i poparcia w regio-nie, wzbudzanie nastrojów patriotycznych wśród własnego społe-czeństwa przy jednoczesnym zniechęcaniu strony przeciwnej (rzą-dów i społeczeństw) do aktywnego przeciwstawiania się agresji241. Drugi z obszarów to operacje psychologiczne. Mogą być one prowa-dzone za pomocą mediów w celu wywołania w odbiorcach uczucia nieufności w stosunku do władz państwa, organów bezpieczeństwa, grup narodowościowych itp. Intencją podmiotu prowadzącego dzia-łania psychologiczne ma być w tym przypadku pozyskanie zwolenni-ków „nowego porządku” w państwie, zastraszenie ewentualnych oponentów i wytworzenie w społeczeństwie ogólnego poczucia za-grożenia242. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku wymienia zidentyfikowane wcześniej zagrożenia militarne i groźbę konfliktów o charakterze regionalnym oraz lokalnym, utrzymywanie się porząd-ków autorytarnych i postaw konfrontacyjnych, nieposzanowanie za-sad prawa międzynarodowego, standardów demokratycznych, praw człowieka, mniejszości etnicznych i religijnych, a także nowe zagro-żenia, takie jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiego-stwo, cyberkonflikty z udziałem podmiotów niepaństwowych i cybe-
                                                            239 Ibidem. 240 S. Dworecki, Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996, s. 25. 241 Ibidem, s. 46. 242 Ibidem, s. 76; M. Wrzosek, Wojny..., s. 92, 319–320. 
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rwojnę, rozumianą jako konfrontację między państwami w cyberprzestrzeni243. Polska nie jest też wolna od form nacisku poli-tycznego wykorzystującego argumentację wojskową, w tym charak-ter zagrożeń kryzysowych oraz wojennych, to jest konfliktów zbroj-nych o różnej skali – od działań zbrojnych poniżej progu klasycznej wojny, do mniej prawdopodobnego konfliktu na dużą skalę. Doku-ment zwraca uwagę na relacje Rosji z Zachodem jako ważnego czyn-nika oddziałującego na bezpieczeństwo Polski, regionu i Europy, a  odbudowywanie mocarstwowej pozycji tego kraju kosztem jej oto-czenia oraz nasilanie się jej konfrontacyjnej polityki (konflikt z Ukrai-ną, aneksja Krymu) negatywnie rzutuje na stan bezpieczeństwa w regionie244. Zupełnie inne podejście do zagrożeń występujących obecnie w środowisku informacyjnym mają teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką komunikacji strategicznej (StratCom), działalności prasowo-informacyjnej (ang. Public Affairs – PA), operacji informa-cyjnych (ang. Information Operations – INFO OPS) oraz działań psy-chologicznych (ang. Psychological Operations – PSYOPS). Najlepszym tego przykładem były wystąpienia i publikacje zaprezentowane w ramach corocznego spotkania ekspertów z wyżej wymienionych dziedzin – NATO Information and Communicators’ Conference (NICC), które odbyło się we wrześniu 2018 roku w Rzymie. Jednym z kluczowych podmiotów kształtujących współczesne trendy w tych obszarach jest Centrum Eksperckie Komunikacji Strategicznej akre-dytowane przez NATO (ang. NATO Strategic Communications Centre of Excellence)245. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych wspólnie z brytyjskim Centrum ds. Komunikacji Strategicznej (ang. The King’s Centre for Strategic Communications, King’s College) eks-perci zaproponowali definicje kilku kluczowych terminów – zagrożeń zidentyfikowanych w środowisku informacyjnym. Należą do nich: propaganda, dezinformacja (zestawiona z wprowadzeniem w błąd), post-prawda i fałszywe wiadomości. Propaganda nie oznacza całko-witego odrzucenia (zignorowania) prawdy, ale użycie jej elementów w ramach celowych i systemowych działań podejmowanych z zamia-
                                                            243 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 17–19. 244 Ibidem, s. 20–22. 245 Centrum Eksperckie Komunikacji Strategicznej powstało w 2014 roku w Rydze i jest obecnie jednym z głównych ośrodków zajmujących się problematyką komuni-kacji strategicznej w NATO.  
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rem ukształtowania czyjejś percepcji tak, aby wywołać określone re-akcje odbiorcy, korzystne dla podmiotu prowadzącego działania pro-pagandowe oraz zgodne z jego intencją246. Dezinformacja (ang. disin-formation) to manipulowanie informacją, którego celem jest zmylenie i oszukanie odbiorcy247. Natomiast wprowadzenie w błąd (ang. misin-formation) to niedokładna informacja będąca wynikiem niezamie-rzonego ludzkiego błędu lub niedbalstwa248. Post-prawda (ang. post-truth) to pojęcie odnoszące się do sytuacji, gdy obiektywnie zidenty-fikowane fakty mają mniejsze znaczenie w debacie politycznej lub kształtowaniu opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji i oso-bistych, wcześniej nabytych przekonań249. Z kolei fałszywe wiadomo-ści (ang. fake news) obejmują rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji za pomocą mediów (tradycyjnych i elektronicznych). Mogą one stanowić element dezinformacji lub być skutkiem niezamierzo-nego wprowadzenia w błąd250.  Są to jedynie przykłady najbardziej charakterystycznych, ogólnie zdefiniowanych zagrożeń obecnych we współczesnym śro-dowisku informacyjnym. Mogą one przybierać rozmaite formy, a co za tym idzie cechy szczególne pozwalające na ich identyfikowanie, a następnie podjęcie działań zmierzających do niwelowania ich nega-tywnych skutków. 
 
Metodyka identyfikacji   Najbardziej rozpoznawalnym zagrożeniem, konkretnym i ziden-tyfikowanym w środowisku informacyjnym drugiej dekady XXI wie-ku, wydaje się być zespół przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. rosyjskiej koncepcji konfrontacji informacyjnej. Pod pojęciem tym należy rozumieć działania prowadzone w wielu obszarach - dy-plomatycznym, ekonomicznym, militarnym, politycznym, kulturo-
                                                            246 G.S. Jowett, V. O’Donnell, Propaganda & Persuasion, London 2015, s. 7, 15.  247 Pojęcia propaganda i dezinformacja pojawiają sie również w polskiej literaturze przedmiotu z tego okresu – zob. T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście 
zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2(24). 248 D. Fallis, What is Disinformation?, “Library Trends” 2015, nr 3, s. 401–402. 249 Ch. McManus, C. Michaud, Never Mind the Buzzwords: Defining Fake News and 
Post-Truth, [w:] J. Althuis, L. Haiden, Fake News: A Roadmap, KCSC & NATO Strat-Com CoE, Ryga 2018, s. 17. 250 Ibidem, s. 19; W. Skrzypczak, E. Żemła, Jesteśmy na progu wojny, Warszawa 2018, s. 36. 
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wym, społecznym i religijnym – z zamiarem osiągnięcia dwojakiego efektu: informacyjno-technicznego oraz informacyjno-psychologicznego. Pierwszy z rodzajów zakładanego efektu tego typu działań jest podobny do operacji prowadzonych w sieciach kompute-rowych (ang. Computer Network Operations) i obejmuje zarówno atak, jak i wykorzystanie pozyskanych informacji. Efekt informacyj-no-psychologiczny odnosi się do wysiłków zmierzających do zmiany zachowania  i/lub przekonań obiektu oddziaływania (człowieka lub grupy osób) na korzystne dla realizacji celów określonych przez wła-dze rosyjskie. Termin konfrontacja informacyjna bywa też zastępo-wany pojęciem walki informacyjnej251.  Niezwykle istotnym elementem konfrontacji informacyjnej jest narracja rozumiana jako konstrukcja ideowa o charakterze społecz-nym (odnosząca się do społeczeństwa, grupy społecznej, narodu etc.), która łączy w spójną całość zdarzenia historyczne z bieżącymi. Sta-nowi ona opis kolektywnego doświadczenia danej społeczności osa-dzonego w jej systemie przekonań i symbolizuje grupową, współdzie-loną tożsamość252. Narracja to także sposób przedstawiania określo-nego tematu, opisywanie go oraz wyjaśnianie istniejących powiązań i zależności. Na podstawie analizy narracji prowadzonej przez Rosję (oficjalne czynniki rządowe i organizacje/media pozarządowe) m.in. w 2017 i na początku 2018 roku można stwierdzić, że stosowane są pewne proste, powtarzalne punkty przekazu, odpowiednio dostoso-wane do geograficznych, historycznych, politycznych i ekonomicz-nych uwarunkowań danego kraju będącego przedmiotem (tematem) takiej narracji253. Dobrym przykładem stosowania tego rodzaju schematu narracyjnego są wyniki analizy wizerunku państw europej-skich kreowanego w rosyjskiej telewizji. Dlaczego akurat telewizja? Badania wykazują, że stanowi ona główne źródło informacji dla 57% ankietowanych Rosjan. Prawie trzy czwarte badanych ufa informa-cjom podawanym przez telewizję rosyjską (federalną i regionalną), a 90% regularnie śledzi programy informacyjne w telewizji. Cieszące się największą popularnością trzy kanały telewizyjne – Pierwyj Kanał, Rasija-1 i NTV – są całkowicie kontrolowane przez władze. Informa-cje, które nie pochodzą z oficjalnych rosyjskich źródeł mają bardzo 
                                                            251 L. Lessner, Russia: Annual Assessment of Trends in Information Confrontation, NATO Intelligence Fusion Centre, referat wygłoszony na konferencji NICC 2018 (Rzym, 17–20 września 2018). 252 NATO Strategic Communication Handbook…, s. 18. 253 W. Skrzypczak, E. Żemła, s. 29–30.  
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małe szanse przebicia się do powszechnej świadomości. Dzieje się tak z kilku powodów. Zaledwie 5% Rosjan porozumiewa się w języku angielskim (najpopularniejszym języku obcym w Rosji), 6% wybiera zagraniczne media jako źródło informacji i tylko 7% w 2016 roku czasowo opuściło terytorium dawnego ZSRR. Dlatego też wspomnia-ne kanały telewizyjne stanowią główny instrument kształtowania opinii publicznej w Rosji. Analizując emitowane przez nie audycje, można zrozumieć sposób postrzegania świata przez Rosjan i podsta-wowe założenia przyjęte przez autorów formułujących ten opinio-twórczy przekaz. Większość krajów europejskich jest portretowana przez rosyjską telewizję negatywnie - średni stosunek liczby wiado-mości negatywnych do pozytywnych wynosi 85% do 15%. Wyjątek stanowią: Serbia i Czarnogóra (50% do 50%) oraz Szwajcaria i Biało-ruś (przewaga pozytywnych informacji). 88% wszystkich negatyw-nych informacji można zakwalifikować do sześciu głównych katego-rii: przerażające wydarzenia dnia codziennego w Europie, chyląca się ku upadkowi wspólnota europejska, protesty społeczne, terroryzm, kryzys imigracyjny oraz sankcje. Celem takiego formułowania narra-cji jest, przede wszystkim, „uodpornienie” własnego społeczeństwa na jakiekolwiek liberalne idee pochodzące z zagranicy, przygotowa-nie tegoż społeczeństwa na wszelkie formy konfrontacji z Zachodem oraz utrwalenie przekonania o dążeniu Europy do narzucenia Rosja-nom „toksycznych” wartości254.    Kolejnym zidentyfikowanym przejawem rosyjskiej konfrontacji informacyjnej jest kontekstualizacja przekazu (ang. framing), czyli umieszczenie obiektywnie zaobserwowanego faktu w odpowiednim kontekście, werbalnym i niewerbalnym zestawie dookreślającym, który ma kluczowe znaczenie dla interpretacji i percepcji wspomnia-nego faktu. Do podstawowych kategorii rosyjskiej kontekstualizacji można obecnie zaliczyć: oskarżanie władz danego państwa o faszy-stowski/nazistowski charakter podejmowanych przez nie działań lub promowanie tego rodzaju ideologii w społeczeństwie, dyskryminacja mniejszości narodowych (np. Rosjan) w danym kraju255, podważanie osiągnięć lub wypaczanie (przedstawianie w negatywnym świetle) 
                                                            254 O. Makukhin, Image of Europe on Russian TV, Hybrid Warfare Analytical Group/Ukraine Crisis Media Centre & Estonian Center for Eastern Partnership, referat wygłoszony na konferencji NICC 2018 (Rzym, 17–20 września 2018 ].  255 W 2014 roku prorosyjscy separatyści i rosyjscy politycy określali tego rodzaju działania jako „ludobójstwo kulturowe“ prowadzone przez „ukraińskich nazistów”  wobec rosyjskojęzycznych mieszkanców Ukrainy (A. Applebaum, s. 406–407.)  
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historii Związku Radzieckiego, krytykowanie funkcjonowania rządów innych państw (negatywne skutki podejmowanych decyzji, korupcja, itp.) oraz usprawiedliwienie (popieranie decyzji) o zajęciu przez Ro-sję Krymu256.  Konfrontacja informacyjna i realizowane w ramach niej przed-sięwzięcia takie jak narracja czy kontekstualizacja mogą zostać ziden-tyfikowane na podstawie wymienionych powyżej, szczególnych cech przekazu informacyjnego. Jest to jednakże tylko jeden z elementów tego typu zjawisk pojawiających się w środowisku informacyjnym. Aby zrozumieć ten problem całościowo, należy przenalizować meto-dykę identyfikacji wyzwań i zagrożeń obecnych w tym obszarze zain-teresowania. We wspomnianym procesie identyfikacji można wyróż-nić pięć następujących po sobie faz: monitorowanie, rozpoznanie, weryfikowanie, analizę oraz wnioskowanie257. Monitorowanie to nic innego jak stałe obserwowanie wszelkich zjawisk, trendów i zmian pojawiających się w środowisku informacyjnym. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie zjawisk o charakterze szczególnym, dominującym lub nietypowym. Jedną z innowacji w tym zakresie jest zautomaty-zowanie procesu identyfikowania takich zjawisk np. przy pomocy aplikacji śledzących aktywność użytkowników na portalach społecz-nościowych258. Następuje wówczas weryfikacja zidentyfikowanego zjawiska (m.in. określenie tego, czy dany użytkownik nie jest bo-tem259). Podstawowym kryterium weryfikacji zjawiska jest wstępna ocena jego skutków, czyli odpowiedź na pytanie: czy jest to zjawisko pozytywne czy negatywne? Sam fakt zidentyfikowania bota nie ozna-cza stwierdzenia zagrożenia. Istotne jest natomiast to, czy sprawia on (bot), że konkretny polityk zdaje się cieszyć większą popularnością niż jest to faktycznie, czy też jest to jedynie zachęta do kupna okre-ślonego produktu. Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu istoty zjawiska 
                                                            256 S.W. Ruston, Building a Russian Shenanigans Detector, Global Security Initia-tive/Arizona State University, referat wygłoszony na konferencji NICC 2018 (Rzym, 17–20 września 2018 r.); M. Wrzosek, Wojny…, s. 343–344.  257 D. Barojan, Monitoring the Information Environment for disinformation ahead of 
elections, Digital Forensic Research Lab/Atlantic Council & NATO StratCom CoE, referat wygłoszony na konferencji NICC 2018 (Rzym, 17–20. 09. 2018).  258 Przykładami takich aplikacji mogą być BuzzSumo lub CrowdTangle. 259 Bot – zautomatyzowane konto na portalu społecznościowym charakteryzujące się niezwykle wysokim poziomem aktywności o charakterze odtwórczym (wysoka liczba udostępnień, polubień, itp.); nie tworzy i nie publikuje własnych treści (prze-kazu), ale poprzez swoje działania może wywoływać określone reakcje innych użytkowników (np. zwracać uwagę na określony temat). 
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(np. uznaniu go za zagrożenie), dokonywana jest jego pogłębiona analiza. Obejmuje ona następujące zagadnienia: poruszaną tematykę i przyjętą narrację, wydarzenia inicjujące sformułowanie i rozpo-wszechnienie przekazu, obiekt oddziaływania (odbiorcę przekazu), wykorzystane kanały i zastosowane instrumenty wywierania wpły-wu, techniki oraz procedury tworzenia przekazu i jego rozpowszech-niania, natężenie przekazu i jego ewentualną modulację, a także, w miarę możliwości, cel prowadzonych działań.   Ostatnią z faz omawianego procesu identyfikacji wyzwań i za-grożeń jest wnioskowanie. W fazie tej formułowane są rekomendacje dotyczące przeciwdziałania zidentyfikowanemu zagrożeniu. Mogą one mieć charakter ogólnych wytycznych dotyczących długofalowych działań, swoistej strategii przeciwdziałania zidentyfikowanym zjawi-skom negatywnym, jak również doraźnie zastosowanych środków zaradczych.   
Zakończenie   Istotą identyfikacji wyzwań i zagrożeń występujących w środo-wisku informacyjnym jest nie tylko stwierdzenie ich obecności, ale przede wszystkim, wypracowanie sposobów niwelowania negatyw-nych skutków ich wystąpienia. Do niedawna można było w rożnych kręgach usłyszeć głosy, iż tego rodzaju zjawiska są nieistotne, nie stanowią realnych zagrożeń i w związku z tym nie należy im nadawać szczególnego znaczenia. Nic bardziej błędnego. Wydarzenia ostatnich kilku lat są tego bardzo konkretnym dowodem. Dobrze przemyślane, zaplanowane i precyzyjnie przeprowadzone działania o charakterze dezinformacyjno-propagandowym, stanowiły bardzo ważny element działań hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską prze-ciw Ukrainie w 2014 roku. Przeniesienie ciężaru działań w sferę in-formacyjną skutecznie uniemożliwiło zastosowanie jakiejkolwiek efektywnej obrony przed tego rodzaju atakiem. Kolejnym krokiem było zaangażowanie się Rosji w kolejnych latach w wewnętrzne sprawy innych państw, m.in. w przebieg wyborów, zarówno poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej technologii, jak i udzie-lając różnorakiego wsparcia wybranym siłom politycznym. Przed-sięwzięcia te są kontynuowane w ramach wspomnianej rosyjskiej konfrontacji informacyjnej. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby umieć tego typu działania odpowiednio wcześnie identyfikować i sprawnie im przeciwdziałać. Po ich zidentyfikowaniu niezbędne jest 
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zweryfikowanie wagi danego zjawiska, zakwalifikowanie go do okre-ślonej kategorii i podjęcie stosownych działań. Punktem wyjścia do właściwej interpretacji zdarzeń zachodzących w środowisku infor-macyjnym jest posiadanie wiedzy, pewnego rodzaju świadomości informacyjnej. To wiedza o tym jak funkcjonują podmioty opinio-twórcze, media, jak rozpowszechniana jest i przetwarzana informa-cja, i wreszcie z jakimi zjawiskami możemy mieć w tym środowisku do czynienia. Pojawia się tutaj pytanie: kto powinien edukować oby-wateli w tym zakresie? Czy odpowiada za to państwo? Czy może po-winna być to oddolna inicjatywa społeczna? Dotychczasowe spo-strzeżenia zdają się prowadzić do wniosku, iż powinien być to wysi-łek wszechstronny, wielowymiarowy, łączący w sobie elementy ko-ordynacji na szczeblu centralnym i daleko posuniętą decentralizację oraz swobodę wykonawczą. Pozwoli to bowiem na zachowanie mak-symalnej elastyczności i zachęci obywateli do podejmowania działań podnoszących świadomość społeczną. Jest ona bowiem warunkiem niezbędnym do nabycia tzw. odporności obywatelskiej, zdolności do krytycznej analizy informacji, jej prawdziwości oraz trafnej oceny wiarygodności jej źródeł.        
Abstract 
 The paper describes the general concept of identifying threats and challenges existing in the contemporary Information Environ-ment. It presents not only a number of definitions and various typol-ogies of the two categories, but explains the methodology of their identification and assessment as well. The added value of the article consists in the insight on the currently observed developments con-sidering technological and human dimensions of the Information En-vironment. It draws attention to the information aspect of recently occurring ‘hybrid warfare’ activities. Moreover, the paper provides the outline of mitigation philosophy, especially in the context of such phenomena as disinformation, hostile narrative, propaganda, fram-ing, fake news or post-truth.    
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Katarzyna Derlatka Uniwersytet Łódzki   

KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI 
OBRONNEJ - BUDOWANIE ODPORNOŚCI PAŃSTWA  

W OBSZARZE INFORMACYJNYM 
 
 Komunikację społeczną określa się jako proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Proces ten ma na celu dyna-miczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziału-jących na nie podmiotów260. Poprzez komunikowanie można, więc wpływać pozytywnie lub negatywnie na podmioty oddziaływania. Nadawca w przekazie może wykorzystywać środki perswazji lub ma-nipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u od-biorcy. A zatem informacja może stanowić nowoczesną broń, która może wprowadzać w błąd, zmieniać kierunek działania, neutralizo-wać odbiorcę, który zaniecha określonych działań, sterować umysła-mi przeciwnika, tak, jak nadawcy pasuje. Dlatego też, współczesnym zagrożeniem dla państw i obywateli nie jest tylko wojna konwencjo-nalna, ale także wojna informacyjna, prowadzona za pomocą takich narzędzi, jak propaganda, dezinformacja, inspiracja, manipulacja in-formacji, sterowanie społeczne itp. Państwa i organizacje międzyna-rodowe m.in. NATO wykorzystują informacje, jako broń poprzez sto-sowanie narzędzi informacyjnych typu operacje informacyjne, dy-plomacja publiczna, działalność prasowo-informacyjna, czy działania (operacje) psychologiczne.  Bezpieczeństwo każdego państwa może zostać zachwiane po-przez zagrożenia informacyjne, które stały się istotnym elementem nowoczesnej wojny. Mowa tu o wojnie propagandowej, niszczącej tożsamość ideową, polityczną i moralną jednostek, grup społecznych, narodów. Jednym z obszarów bezpieczeństwa narodowego i między-narodowego, mającym charakter trans-sektorowy i wpływającym na funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa państwa jest właśnie 
                                                            260 https://www.bbn.gov.pl/pl, [dostęp: 27.12.2018]. 
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bezpieczeństwo informacyjne - proces, którego celem jest zapewnie-nie bezpiecznego funkcjonowania państwa w przestrzeni informacyj-nej i panowanie w wewnętrznej infosferze oraz ochronę interesów narodowych w zewnętrznej infosferze. Istota  bezpieczeństwa informacyjnego odnosi się do środowiska informacyjnego, ale także cyberprzestrzeni państwa. Ludzkość globalnie korzysta z cyfrowych technologii, Internetu i ko-munikacji elektronicznej. Cyberprzestrzeń jest zatem jednym z głów-nych nośników informacji. Warto podkreślić, że znaczenie bezpie-czeństwa w cyberprzestrzeni będzie rosło, podobnie jak odpowie-dzialność państw za jej ochronę i obronę w tym obszarze. Cele strate-giczne w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego to zapewnienie bezpieczeństwa instytucji państwa i obywateli poprzez zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania struktur państwowych w przestrzeni informacyjnej, także cyberprzestrzeni.  Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Pol-skiej istotne znaczenie ma polityka organizacji i struktur współpracy międzynarodowej oraz współpraca dwustronna z wybranymi państwami, w szczególności z państwami NATO i UE. Stanowi to ele-ment obronny przeciw atakom w infosferze skierowanym ze strony innych państw.  O używaniu informacji, jako swego rodzaju broni otwarcie mó-wi się w doktrynach wojennych państw. Na przykład doktryna wo-jenna Federacji Rosyjskiej wskazuje tendencję przesunięcia niebez-pieczeństw i zagrożeń wojennych do przestrzeni informacyjnej i wskazuje, jako jedno z zagrożeń wykorzystywanie technologii infor-macyjnych i komunikacyjnych w celach wojskowo-politycznych.  NATO już w 2009 roku dostrzegło ogromną rolę komunikowa-nia261. Przyjęto „Politykę NATO w Zakresie Komunikacji Strategicz-nej” (StratCom)262 mówiącą o koordynacji i odpowiednim zastoso-waniu działań oraz zdolności komunikacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonych celów, które realizowane są poprzez: operacje infor-macyjne (Information Operations), dyplomację publiczną (Public Di-plomacy), działalność prasowo-informacyjną (Public Affairs), woj-skową działalność prasowo-informacyjną (Military Public Affairs) i działania (operacje) psychologiczne (Psychological Operations). Dzia-
                                                            261 W. Łuczak, Zmiany zagrożeń, zmiany w wojsku, Rozmowa z generałem broni Miro-
sławem Różańskim - Dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Raport, Nr 10, 2015, s. 8. 262 StratCom, NATO Strategic Communication Policy, 14.09. 2009. 
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łania te mają na celu podniesienie świadomości ogólnie pojętej opinii publicznej i zrozumienia celów polityki Sojuszu, wsparcie działań podejmowanych przez Sojusz przez wykorzystanie pełnego spektrum dostępnych kanałów informacyjnych: mediów tradycyjnych, mediów wykorzystujących technologię internetową oraz bezpośredniego za-angażowania opinii publicznej. StratCom zainicjowała zmiany w po-strzeganiu komunikacji i informacji w obszarze bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości obronnej członków Sojuszu. Taka synteza działań́ informacyjnych podmiotu strategicznego (np. państwa, soju-szu, koalicji), korzystnych dla własnych interesów strategicznych, a ukierunkowanych na kształtowanie poglądów, ocen, opinii oraz decy-zji innych podmiotów określana jest mianem komunikacji strategicz-nej.  Od 2014 roku w strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej funkcjonuje Departament Komunikacji Społecznej, który odpowiada za zarządzanie procesem komunikacji społecznej w wymiarze ze-wnętrznym i wewnętrznym oraz za utrzymanie systemu komunikacji strategicznej w resorcie. Komunikacja strategiczna MON to zamie-rzone i skoordynowane działania komunikacyjne, realizowane na wszystkich szczeblach kierowania i dowodzenia, zarówno w wymia-rze politycznym, jak i wojskowym, służące realizacji celów strate-gicznych resortu na płaszczyźnie narodowej, sojuszniczej i koalicyj-nej. Narzędzia wykorzystywane w komunikacji strategicznej to dy-plomacja publiczna, komunikacja społeczna, operacje informacyjne i operacje psychologiczne.  Celem działań Departamentu jest kształtowanie postaw patrio-tycznych oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa i resortu w sprawach dotyczących właściwości resortu, działalności Sił Zbrojnych, tradycji orężnych, wiedzy i świadomości obronnej. Wśród licznych zadań jednostki wymienić należy: monitorowanie środowiska informacyjnego, definiowanie celów strategicznych w obszarze komunikacji społecznej, wspieranie działalności koordyna-tora do spraw komunikacji strategicznej resortu, realizowanie polity-ki informacyjnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez współpracę̨ z przedstawicielami mediów i inne263.  Ważną rolę komunikacji w kontekście podnoszenia świadomo-ści obronnej i samego informowania podkreślono w „Strategii Bez-
                                                            263 Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Komunikacji Społecznej, „Biule-tyn Informowania Wewnętrznego”, Nr 1/18 (439) z 1.04.2015 r. 



164 
 

pieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej” z 2014 roku264. Jednym z celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa jest podnoszenie świa-domości obronnej. Wymaga to odpowiedniego informowania, dosto-sowania przekazu, właściwej merytorycznie komunikacji oraz udzia-łu mediów w procesie, jako nośnika tych informacji dla grup społecz-nych i całej opinii publicznej.  W Strategii wskazano na wiele obszarów, w których, dla osią-gnięcia bezpiecznych warunków życia, niezbędna jest komunikacja, bezpieczeństwo informacji, kontrola ich przepływu, ochrona mediów publicznych, gdyż stanowią one element infrastruktury krytycznej oraz ochrona polskiej tożsamości narodowej. W obu częściach strate-gii - części operacyjnej i preparacyjnej zwraca się uwagę na działania ściśle związane z komunikacją. W strategii wymienia się m.in. działa-nia ochronne i działania społeczne w sferze bezpieczeństwa, tj. bez-pieczeństwo informacyjne, w tym ochrona informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie i zwalczanie zjawisk ko-rupcyjnych i korupcjogennych, ochrona i umacniania tożsamości na-rodowej, edukacja dla bezpieczeństwa, działania mediów na rzecz bezpieczeństwa oraz system ochrony dziedzictwa narodowego. Każ-dy z wymienionych obszarów działań wymaga edukacji, przekazu informacji, podnoszenia świadomości zagrożeń i uzupełniania wiedzy merytorycznej i historycznej. Kwestia umacniania tożsamości naro-dowej wymaga precyzyjnego wzmacniania przekazu na temat historii i tradycji, pielęgnowania patriotyzmu, pamięci o wydarzeniach, które budowały kraj, jego niezależność i tożsamość. Działania te nie mogły-by zostać zrealizowane bez komunikacji na różnych poziomach, in-terpersonalnym, grupowym, medialnym oraz bez udziału szerokiego wachlarza narzędzi komunikacji, mediów tradycyjnych, mediów spo-łecznościowych, książek, spotkań, dydaktyki, etc. Jak istotną rolę pełni komunikacja, właściwy przekaz, reakcja na dezinformację i propagandę uświadamia lista występujących zagro-żeń informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa. Komunikacja i in-formacja stały się obecnie bronią, równie niebezpieczną, jak ta kon-wencjonalna. Mówi się o wojnie nowej generacji, wojnie hybrydowej (ang. hybrid warfare). Jej główną cechą jest skoordynowane użycie środków dyplomatycznych, wojskowych, humanitarnych, ekono-micznych, technologicznych i informacyjnych. Operacje te charakte-
                                                            264Strategia Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Naro-dowego, Warszawa 2014. 
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ryzują się kombinacją tych czynników, profesjonalizacją działań in-formacyjnych oraz szeroką sferą psychologicznego oddziaływania265. Rosjanie wykorzystują na dużą skalę działania dyplomatyczne, są aktywni w cyberprzestrzeni, dbają o długą niejawność prowadzonych operacji wywiadowczych i wojskowych, a wszystko w połączeniu z wywieraniem silnych nacisków ekonomicznych266. Według „Amery-kańskiej koncepcji walki informacyjnej” celem walki informacyjnej w omawianej sferze jest infrastruktura polityczna, społeczna, gospodar-cza i wojskowa przeciwnika267. Oddziaływanie informacyjne na spo-łeczeństwo jest jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Celem takiego działania jest przerwanie historycznych, duchowych i patriotycznych tradycji w zakresie obrony ojczyzny, prowokowanie narodowościowych i społecznych napięć, ekstremizmu, rozpalanie nienawiści bądź wrogości etnicznej i religijnej, rozwój postaw anty-państwowych przez narzucanie obcych idei, pojawianie się postaw agresywnych, np. islamofobia, a nawet stymulowanie występowania konfliktów społecznych. Informacja stała się narzędziem wpływu, bronią i środkiem walki. Współczesna walka informacyjna nabiera więc nowego znaczenia w kontekście działań operacyjnych – począw-szy od wpływania na przeciwnika za pomocą dezinformacji poprzez zakłócanie kanałów przekazu, aż po niszczenie zasobów informacyj-nych. Zagrożeniem jest wroga aktywność operacyjna struktur infor-macyjno-propagandowych, działania propagandowe i dezinformacyj-ne, pojawienie się agresorów w środowisku informacyjnym, szerze-nie treści antypolskich za pośrednictwem mediów o zasięgu między-narodowym, co może prowadzić do utraty kontroli nad tworzeniem i dystrybucją informacji. Skutkiem takich działań może być doprowa-dzenie do eskalacji napięć w stosunkach międzynarodowych, kształ-towanie negatywnego obrazu Polski na arenie międzynarodowej oraz wśród sojuszników, NATO i UE oraz dyskredytowanie polskiej polity-ki zagranicznej na arenie międzynarodowej268. 
                                                            265 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa We-wnętrznego”, 2015, nr 13, s. 13. 266 M. Fryc, Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami 
„wojny hybrydowej”, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 33, s. 61–62. 267 Amerykańska koncepcja walki informacyjnej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 1998 nr 4, s. 18. 268 Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego RP, Projekt z dnia 24 lipca 2015, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 
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Do środowiska informacyjnego, infosfery medialnej należy do-łączyć cyberprzestrzeń, która łączy nie tylko elementy stricte infor-matyczne, ale także obszar medialny, który tradycyjny proces komu-nikowania za pomocą gazet, radia i telewizji przeniósł w świat cyfro-wy. Cyberprzestrzeń jest zatem istotnym obszarem występowania zagrożeń informacyjnych. Ataki cybernetyczne na instytucje rządowe, pozarządowe i kulturalne kształtujące świadomość narodową lub blokady rządowego przekazu informacyjnego, cyberkryzysy i cyber-konflikty z udziałem podmiotów państwowych i niepaństwowych, a nawet cyberwojna, stanowią dziś integralną część zagrożeń bezpie-czeństwa informacyjnego także o hybrydowym charakterze269. Przy-czyną ich występowania jest podatność na ataki środowiska. Nie można bowiem pominąć istniejących luk technologicznych, które umożliwiają ingerencję w treści, a tym samym możliwość wpływania na zdolność do działania w cyberprzestrzeni. Takie zewnętrzne od-działywania informacyjne, mogące dotyczyć m.in. procedur sterowa-nia procesami decyzyjnymi państwa, na które ukierunkowany jest atak informacyjny, polegają na wprowadzaniu do systemów informa-cyjnych nieprawdziwych treści logicznych za pośrednictwem kana-łów łączności rządowej czy wojskowych systemów dowodzenia. Ata-ki mogą powodować zakłócenia funkcjonowania sieci teleinforma-tycznych w integralnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa sektorach i instytucjach, szczególnie tych tworzących infrastrukturę krytyczną. Działania takie, to m.in. cyberszpiegostwo, związane z prowadzeniem przez służby obcych państw i podmioty poza-państwowe, w tym organizacje terrorystyczne, działań mających na celu uzyskanie dostępu do danych newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania struktur państwa270.  Przestrzeń informacyjna w tym cyberprzestrzeń, to idealne pole działań dla organizacji ekstremistycznych, terrorystycznych271 oraz zorganizowanych transnarodowych grup przestępczych, których ata-ki w cyberprzestrzeni mogą mieć podłoże ideologiczne, polityczne, religijne, biznesowe i kryminalne.  Budowanie odporności państwa w obszarze informacyjnym to wyzwanie trans-sektorowe. Metodą walki z zagrożeniami informa-cyjnymi jest ich zdiagnozowanie, a następnie znalezienie właściwych 
                                                            269 Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo Cyfryzacji, s. 5. 270 Doktryna cyberbezpieczeństwa RP 2015, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 271 T. Goban-Klas, Media i terroryści, Kraków, 2009, s. 217–223. 
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rozwiązań w celu ich unikania i przeciwdziałania. Jednym z ważnych kroków w celu zwrócenia uwagi na kwestie komunikacji i informacji w kontekście bezpieczeństwa jest działanie rządów w celu wyzna-czenia właściwych kierunków przeciwdziałania zagrożeniom infor-macyjnym. Punkt wyjścia do opracowania racjonalnego systemu dzia-łań w wymiarze bezpieczeństwa informacyjnego m.in. procedur i sys-temów działań w razie wystąpienia zagrożenia stanowią postano-wienia „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP” dotyczące bezpie-czeństwa informacyjnego i ochrony informacji niejawnych oraz cy-berbezpieczeństwa. Konkretne działania, jakie mogą zostać podjęte to przygotowa-nie właściwej komunikacji, dedykowanej, nakierowanej na konkret-nego odbiorcę i różniącej się w formie w zależności od grupy docelo-wej. Profesjonalne przygotowanie przekazu mającego na celu odpo-wiedź na dezinformację, propagandę i kreowanie nowej niebezpiecz-nej polityki informacyjnej jest ważnym elementem zapewnienia bez-pieczeństwa w obszarze informacyjnym. Kolejnym krokiem jest reali-zacja efektywnego systemu kształcenia i szkolenia w zakresie bezpie-czeństwa informacyjnego zarówno kadry wojskowej, przedstawicieli administracji państwowej, społeczeństwa, ale także przedstawicieli mediów. Działania te umożliwią zapewnienie ochrony przed wrogimi działaniami dezinformacyjnymi i propagandowymi. Realizacja takich szkoleń zależy jednak od stworzenia spójnej polityki informacyjnej oraz działań w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Pluralizacja środków masowego przekazu nie może jednocześnie zwielokrotniać merytorycznie podstawowego przekazu, tworząc zupełnie różne, zmanipulowane informacje zależne od sympatii politycznych właści-cieli lub finansowych i politycznych mocodawców. Trzon informacji powinien być ten sam, a zadaniem różnych mediów jest znalezienie wytłumaczenia zaistniałych faktów, dociekanie, uzupełnianie danych, rzetelnie i bezstronnie z wielostronnymi komentarzami. Tak przygo-towana komunikacja umożliwiłaby odbiorcy zdobycie w miarę ob-szernych informacji na dany temat. Przekaz powinien być spójny, jednolity, mający na celu ochronę interesów państwa i obywateli z punku widzenia bezpieczeństwa.  Odróżnienie rzeczywistości od fikcji na podstawie jedynie prze-kazywanych informacji jest trudne. Sposobem na uniknięcie manipu-lacji i poznanie prawdy, jest szczegółowa analiza informacji przeka-zywanych przez wiele źródeł. Tego jednak statystyczny obywatel nie jest w stanie zrobić, nie ma odpowiedniej wiedzy i umiejętności anali-
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tycznych. Dlatego, obowiązkiem struktur rządowych jest tworzenie skoordynowanego przekazu do społeczeństwa oraz reakcja syste-mowa wobec agresji informacyjno-propagandowej. Działania pre-wencyjne i edukacyjne powinny być prowadzone zarówno w infosfe-rze, jak i cyberprzestrzeni. Polityka informacyjna jest ściśle związana z bezpieczeństwem medialnym, które należy rozumieć jako bezpie-czeństwo medialne państwa, a nie mediów, których stan i funkcjono-wanie powinno być przedmiotem zainteresowania bezpieczeństwa narodowego. Przez to, ich działanie powinno stać się ważnym jego przedmiotem, obok innych obszarów przedmiotowych, tj. bezpie-czeństwa militarnego, politycznego, ekonomicznego, ekologicznego, kulturowego i społecznego. W pierwszym rzędzie należy mieć na względzie to, iż jest ono elementem bezpieczeństwa narodowego, które to jest nie tylko warunkiem przetrwania (…), ale także celem działania państwa i dla rządu272„zapewnienia wewnętrznych i ze-wnętrznych warunków sprzyjających rozwojowi państwa, jego ży-ciowym interesom oraz ochrony przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami”273 . Bezpieczeństwo medialne -  to element bezpie-czeństwa narodowego obejmujący całokształt przedsięwzięć ze stro-ny mediów i organów administracji publicznej podejmowanych w interesie rzetelnego informowania obywateli o poziomie zagrożeń i funkcjonowaniu na ich okoliczność struktur państwa oraz stanie go-towości obywateli do przeciwstawienia się ich skutkom.  Celem bezpieczeństwa medialnego jest doprowadzenie do ta-kiej współpracy pomiędzy mediami i administracją publiczną, która skutkowałaby polityką informacyjną nacechowaną wiarygodnością i przeciwdziałającą negatywnym nastrojom społecznym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych w państwie. Jego istotą jest ściśle określona współpraca w zakresie rzetelnego przeka-zu informacji dla społeczeństwa. W obszarze bezpieczeństwa informacyjnego istotnym działa-niem jest przede wszystkim panowanie we własnej przestrzeni in-formacyjnej, a co za tym idzie rozpoznanie, analiza i ocena zagrożenia informacyjnego, reagowanie na nie i przeciwdziałanie zagrożeniom, obrona interesów narodowych w zewnętrznej przestrzeni informa-cyjnej i ochrona strategicznych zasobów informacyjnych państwa. W 
                                                            272 R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XX wieku. Wyzwa-
nia i strategie, Warszawa 2006, s. 13. 273   F.N. Trager, F.N. Simone, National Security and American Society, 1973, [w:] 
Leksykon politologii, Wrocław 1997, s. 35. 
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obszarze oddziaływania zagrożeń informacyjnych na społeczeństwo konieczne jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ce-lów polityki informacyjnej państwa oraz interesu narodowego.  W obszarze ochrony infosfery niezbędna jest wykorzystanie mediów jako masowego nośnika informacji. Poprzez media i ich glo-balny zasięg można podnosić świadomość bezpieczeństwa oraz reali-zować strategiczne cele i zadania. Role mediów w podnoszeniu świa-domości obronnej to m.in. rzetelne informowanie o sytuacji, doku-mentacja i relacjonowanie wydarzeń, ostrzeganie, uświadamianie o zagrożeniach, edukacja, prewencja, wychowywanie – właściwe po-stawy, kontrola poczynań władzy i analiza jej działań, ułatwianie ży-cia społeczeństwu informując o zmianach, niesienie pomocy, uspoka-janie nastrojów społecznych, publikowanie komunikatów państwo-wych, ale także dezinformacja i perswazja, jeśli to konieczne, jednak warunkiem użycia mediów w takiej formie jest zapewnienie bezpie-czeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni szczególnie ważne jest prowadzenie działań o charakterze prewen-cyjnym i profilaktycznym w odniesieniu do zagrożeń w cyberprze-strzeni. Chodzi tu o wypracowanie i stosowanie właściwych procedur komunikacji społecznej w tym zakresie, prowadzenie walki informa-cyjnej, prowadzenie aktywnych działań informacyjnych i edukacyj-nych skierowanych do społeczeństwa w zakresie bezpiecznego ko-rzystania z cyberprzestrzeni oraz informowanie o zidentyfikowanych zagrożeniach. Zgodnie z założeniami „Strategii cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022”: „Zbudowany zostanie spójny system łączności jawnej i niejawnej całej administracji rządowej na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. System ten będzie obej-mował użytkowników administracji publicznej różnych szczebli, za-pewniając niezwodną łączność w ramach kierowania bezpie-czeństwem narodowym, we wszystkich fazach zarządzania kryzyso-wego oraz gotowości obronnej państwa. System zapewni bezpieczną, terminową i niezawodną wymianę informacji w relacjach wewnętrz-nych oraz zewnętrznych…”  Zadania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa to także rozpozna-wanie realnych i potencjalnych źródeł zagrożeń, monitoring newral-gicznych punktów systemu bezpieczeństwa i międzynarodową wy-mianę informacji, ochrona i obrona własnych systemów teleinforma-tycznych oraz zgromadzonych w nich zasobów. Istotne jest także prowadzenie aktywnej cyberobrony i w jej ramach działań ofensyw-
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nych w cyberprzestrzeni oraz utrzymanie gotowości do cyberwoj-ny274.  Wszystkie te działania powinny być oparte na przemyślanej komunikacji i edukacji społeczeństwa, struktur wojskowych i rządo-wych na temat zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego. Świadomo-ści zagrożeń staje się potencjałem obronnym państwa, gdyż zapew-nienie bezpieczeństwa informacyjnego ma bezprecedensowy wpływ na bezpieczeństwo w innych obszarach.   
Abstract 
 The information impact on society is one of the main security threats. One of the important steps is the operation of governments in order to determine the right directions to counteract information threats. Specific actions, that can be taken, are the preparation of proper communication, aimed at a specific recipient and differing in form depending on the target group. It is responding to disinfor-mation, propaganda. The next step is the implementation of an effec-tive system of education and training in the field of information secu-rity for both military personnel, representatives of the state admin-istration, society and media representatives. The implementation of such training depends, however, on the creation of a coherent infor-mation policy and activities in the field of information security.  
 
 

                                                            274 Strategia Cyberbezpieczeństwa, s. 18–19. 
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Adriana Średnicka Akademia Marynarki Wojennej   

PRAWO DO SAMOSTANOWIENIA NARODÓW 
JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA KSZTAŁTOWANIE 

ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO   
Wstęp  Wydarzenia z pierwszej połowy XX wieku nauczyły obywateli Świata wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Celem powstających w tym czasie międzynarodowych organizacji miało być stanie na straży globalnego bezpieczeństwa, promowanie oraz strzeżenie po-koju na Świecie. W ten sposób chciano uniknąć sporów przeradzają-cych się w konflikty, następnie w konflikty na progu wojny, które mo-głyby rozwinąć się w otwartą wojnę. Jak można zaobserwować do-tychczasowe działania realizowane w ramach misji są niewystarcza-jące. Od zakończenia II wojny światowej na Świecie mieliśmy i mamy, kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych. Wpływa na to wiele czynników, tj. różnice religijne, etniczne, problemy gospodarcze, walka o surowce naturalne. Niektóre spory zostały rozwiązane lub są rozstrzygane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Niekiedy jednak dochodzi do radykalnych posunięć czego konsekwencją są zmiany geopolityczne wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe. Wynikową konfliktów może być powstanie nowych podmiotów państwowych. Powoduje to możliwość przetasowania w środowisku międzynarodowym przy wykorzystaniu zapisu prawa międzynaro-dowego – prawa do samostanowienia narodów. Od momentu wpro-wadzenia powyższego zapisu do katalogu powszechnie obowiązują-cych norm prawa międzynarodowego powstało wiele państw, które swoje utworzenie uzasadniały tymże zapisem.  
Prawo do samostanowienia w międzynarodowych normach 
prawnych 
 Punktem wyjścia dla poniższych rozważań jest wyjaśnienie sa-mego pojęcia samostanowienia narodów. W encyklopedii PWN zna-
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leźć można zapis, iż jest to podstawowa zasada prawa międzynaro-dowego oznaczająca prawo do swobodnego określenia statusu poli-tycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz prawo do utworzenia własnego państwa lub połączenia się z państwem już ist-niejącym275. Swój punkt widzenia przedstawił również Włodzimierz Lenin twierdząc, że przez samookreślenie narodów rozumie się pań-stwowe ich oderwanie się od zespołów obconarodowych, rozumie się utworzenie samodzielnego państwa narodowego276. Zapis dotyczący prawa do samostanowienia narodów jest obec-ny w kilku traktatach międzynarodowych. Pierwsze wspomnienie tego prawa datuje się na początek XX wieku w Pakcie Ligi Naro-dów277. Jednak w tym momencie nie można jeszcze mówić o powsta-niu normy prawnej. Natomiast, z całą pewnością można powiedzieć, że sygnatariusze zauważyli problem i zakomunikowali, iż należało by tę kwestię w niedalekiej przyszłości w sposób prawny rozwiązać. Dlatego nie można powiedzieć, że był to moment wprowadzenia po-jęcia samostanowienia państwa do prawa międzynarodowego. Pierwsze powszechnie obowiązujące przepisy znajdujemy dopiero w Karcie Narodów Zjednoczonych, czyli po 26 latach od pierwszej wzmianki Ligii Narodów. Niewątpliwie powodem pochylenia się stron traktatu nad kwestią samostanowienia narodów były wydarze-nia z końca XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku (dziewiętna-stowieczny proces dekolonizacji oraz sytuacja po I i II wojnie świato-wej). To one pokazały błędy, które zostały popełnione podczas two-rzenia powojennego ładu. Niezbyt trafnie poprowadzone granice państw powstałych na skutek dekolonizacji lub rozpadu innych pań-stw doprowadziły do wewnętrznych sporów. Granice nowo powsta-łych organizmów państwowych, jak widać na dzisiejszej mapie kon-tynentu afrykańskiego, zostały wyznaczone przede wszystkim wzdłuż równoleżników i południków. Nie zwracano uwagi na znajdu-jące się na danym terenie plemiona, często łącząc ze sobą w jeden „naród” dwie zwaśnione grupy społeczne. Oczywistym stał się fakt, iż w ich wyniku będzie dochodziło do dążeń niepodległościowych różnych grup etnicznych, które są świadome swojej tożsamości naro-dowej i w żaden sposób nie utożsamiają się z narodem i państwem, 
                                                            275 Samostanowienie narodów, https://encyklopedia.pwn.pl, [dostęp: 19.12.2018]. 276 W. Lenin, O prawie narodów do samostanowienia, https://www.marxists.org, [dostęp: 19.12.2018]. 277 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi i Niemcami, 
podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200. 
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do którego zostali przymusowo przypisani. Naprzeciw takim sytua-cjom wyszła Organizacja Narodów Zjednoczonych, która jako pierw-szy ze swoich celi zamieściła zapis dotyczący prawa do samostano-wienia narodów278. Ten aspekt znalazł się również w artykule 1 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku279. Tym samym stając się jednym z podstawowych praw III ge-neracji jako zbiorowe prawa człowieka.  Należy zauważyć, że w żadnym z powyższych dokumentów nie pojawiają się wytyczne, które pozwoliłyby danej społeczności na po-wołanie się na powyższy zapis. Jest on nieprecyzyjny pozwalający na różnorodną interpretację przez co stanowi wyzwanie dla współcze-snej społeczności międzynarodowej oraz ekspertów prawa między-narodowego. Dodatkowo stoi w sprzeczności z zapisami prawa doty-czącymi suwerenności państw oraz integralności terytorialnej. Zgod-nie z literą prawa każde państwo jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego, którego celem jest utrzymanie integralności te-rytorialnej. Brak precyzyjności w zapisie z 1945 roku nie jest przypadkowy. Z jednej strony Narody chciały się odwdzięczyć za pomoc podczas obydwu wojen światowych i pokazać swoją dobroć w możliwości utworzenia nowych państw. Jednak z drugiej strony nie chciały utra-cić kontroli i pozwolić, aby nagle pojawiło się kilkadziesiąt, a może nawet i setki nowych podmiotów. Nawet dzisiaj, kilkadziesiąt lat po dokonaniu zapisu, Narody Zjednoczone nie są w stanie doprecyzować elementów, które dane grupy społeczne powinny spełnić, aby stać się niepodległym państwem. W celu uświadomienia czytelnikowi trud-ności związanych z poruszanym tematem, autor spróbuje przytoczyć kilka podstawowych pytań, które należało by wziąć pod uwagę przy powstawaniu podmiotów: 
• Które grupy mogą korzystać z prawa do samostanowienia narodów? 
• Kiedy można mówić o narodzie? 
• Jaki ustrój powinien zostać przyjęty? 
• Jaka jest minimalna liczba ludności? 

                                                            278 Art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych, http://www.unic.un.org.pl, [do-stęp:19.12.2018]. 279 Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swo-bodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, Dz.U.1977.38.167. 
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• Jakie są przesłanki do skorzystania z prawa? 
• Co jeśli tylko część społeczności chcę odłączenia? 
• Czy należy odejść od secesji? 
• W jakim stopniu społeczność międzynarodowa ma wpływ na powstanie? 
• Czy nie powinna wystarczyć tylko wola społeczności? Są to kluczowe kwestie, które z całą pewnością ułatwiłyby podjęcie decyzji, jednak w związku ze złożonością pojęcia nie ma możliwości przyjęcia jednego katalogu ogólnie obowiązujących wytycznych. Każ-dy przypadek jest indywidualny i w taki sposób powinien być rozpa-trywany. Można nie zgadzać się, że jednym z elementów powstania państwa jest uznanie przez inne podmioty prawa międzynarodowe-go. Jednak, gdyby nie ten zapis doszłoby do sytuacji, w której w ciągu kilku lub kilkunastu lat utworzyłoby się kilkadziesiąt nowych pod-miotów. Często niezdolne do samodzielnego istnienia i decydowania o swoim losie. W przewadze byłyby to państwa dysfunkcyjne. Czy rzeczywiście, takie rozwiązanie jest najlepsze? 

 
Przyczyna wykorzystania prawa do samostanowienia narodów 
 Omawiany zapis jest stosowany przez mniejszości narodowe posiadające swoją tożsamość narodową i niegodząca się na przymu-sową przynależność do obcego państwa. Ich celem jest odłączenie się i utworzenie osobnego podmiotu. Taka sytuacja stanowi wyzwanie również dla współczesnego Świata. Analizując historię oraz obecną sytuację międzynarodową, można wysnuć wniosek, iż celem mniej-szości narodowych jest umacnianie swojej pozycji oraz dążenia naro-dowościowe przy wykorzystaniu prawa do samostanowienia naro-dów. Następstwem jest pojawienie się sporu między mniejszością a zagrożonym utratom swojego obszaru państwem. Mamy do czynie-nia ze sporem pomiędzy samostanowieniem a integralnością teryto-rialną, która również jest zapisana w prawie międzynarodowym280.  Należy przy tym przypomnieć o artykule 27 wspomnianego wy-żej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym znajdują się zapisy dotyczące ochrony mniejszości naro-dowych, niejako blokujące możliwości obronne i ochronne państwa broniącego swej integralności, narażając je na poniesienie konse-
                                                            280 Karta Narodów Zjednoczonych,  art. 2, [dostęp: 19.12.2018]. 
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kwencji prawnych związanych z dyskryminacją oraz nieprzestrzega-niem ich praw. 
 
Podłoże historyczne 
 W celu zrozumienia wprowadzenia omawianego zapisu prawa w życie, należy zwrócić uwagę na czas, w którym narodził się pomysł stworzenia w prawie zapisu dotyczącego samostanowienia. Ten okres można podzielić na cztery etapy:  1.   Wzrost świadomości tożsamości narodowej Wiek XIX to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia prawa do samostanowienia. Zostało to spowodowane zmianami ustrojowymi na starym kontynencie, kiedy to zauważano możliwość odłączenia się danego regionu wraz z zamieszkującą na niej ludnością od przypisa-nego państwa. Jest to moment wzrostu świadomości tożsamości na-rodowej, przejawiającej się nie tylko w języku czy religii, ale przede wszystkim we wspólnej historii i kulturze. Jednym z przykładów są dziewiętnastowieczne Austro-Węgry, które dążyły do niepodległości i funkcjonowania jako dwa niezależne od siebie państwa.  2.   Upadek i rozpad wielkich kolonii Wiek XIX to również rozpoczęcie procesu dekolonizacji. Doty-czyło to głównie dwóch wielkich kolonii – brytyjskiej i francuskiej. Jednakże pozostałe, tj. kolonie hiszpańskie, portugalskie czy belgij-skie, również przyczyniły się do zmiany w środowisku międzynaro-dowym. W literaturze można znaleźć, iż początkiem procesu trans-formacji geopolitycznej jest wyzwolenie państw znajdujących się na kontynencie Ameryki Południowej spod wpływów Hiszpanii i Portu-galii. Wynikową rozpadu kolonii wielkich imperiów było powołanie do życia samodzielnych i suwerennych państw. Oczywiście zmiany zachodzące w tym okresie w geopolityce były powolne, stopniowe, a przede wszystkim zachodziły w sposób pokojowy. Największe zmia-ny były widoczne na kontynencie afrykańskim.   3.   Tworzenie powojennego ładu Po zakończeniu II wojny światowej państwa zwycięskie posta-wiły sobie za zadanie utworzenie nowego powojennego porządku. W tym okresie można wymienić kilka przyczyn powstania państw. Pierwszym jest chęć oddania uciemiężonym podczas wojen narodom 
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ich terytorium. Drugą przyczyną jest kolejna faza procesu dekoloni-zacji na kontynencie afrykańskim. Można powiedzieć, iż kolonie przy-czyniły się do zwycięstwa w walce u boku krajów zachodnich. Oczy-wiście nie w sposób bezpośredni, nie mogli się mierzyć z potężną Rzeszą i jej armią. Natomiast pomoc polegała na wykorzystywaniu przez zachodnie strony walczące ich bogatych złóż surowców natu-ralnych. Dlatego ważne dla krajów zachodnich było utrzymanie do-brych relacji z byłymi koloniami. Nawet za cenę utraty bezpośredniej możliwości ingerowania w ich wewnętrzne sprawy.  4.   Wzrost znaczenia mniejszości narodowych Sytuacja grup należących do mniejszości narodowych została zauważona po I wojnie światowej. Było to związane z ruchami migra-cyjnymi po burzliwych latach przełomu XIX i XX wieku. Ludność uciekała lub zostawała przymusowo przesiedlana ze swojego dotych-czasowego miejsca zamieszkania. W konsekwencji na nowych tere-nach dochodziło do powstawania grup mniejszościowych. Odpowie-dzi na tą sytuację i pojawiające się problemy znalazły się w wielu traktatach międzynarodowych, np. w traktacie wersalskim, gdzie zna-lazły się zapisy o mniejszościach narodowych w takich krajach jak Polska, Węgry, Rumunia czy Czechosłowacja.  Stronom traktatów narzucono sposób formułowania we-wnętrznych przepisów prawa w stosunku do znajdujących się na ich terytorium mniejszości. Natomiast dzięki nowym regulacjom, grupy miały zagwarantowane niezbywalne prawa. Kolejne zmiany w regulacjach nastąpiły w drugiej połowie XX wieku. W roku 1966 poprzez podpisanie wspomnianego powyżej Międzynarodowego Pak-tu Praw Obywatelskich i Politycznych wprowadzono pojęcie zbioro-wych praw człowieka. W tzw. III generacji znajdują się wszystkie przepisy dotyczące ochrony praw człowieka: prawo do życia, wolno-ści, braku dyskryminacji na tle religijnym, narodowym, etnicznym, rasowym etc. Do dzisiaj jest to najważniejszy międzynarodowy do-kument odnoszący się do praw mniejszości narodowych i ogólnych niezbywalnych praw każdego człowieka.  
 
Wymiary samostanowienia narodów  Samostanowienie narodów można podzielić na dwie formy – zewnętrzną i wewnętrzną. Poprzez wymiar zewnętrzny rozumiemy danie możliwości znalezienia przez każdą jednostkę tożsamości mię-
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dzynarodowej oraz podjęcia decyzji o przynależności do społeczności międzynarodowej. Ważne, aby te decyzje zostały podjęte bez czyje-gokolwiek nacisku. Natomiast wewnętrzny wymiar samostanowienia dotyczy całej ludności zamieszkującej dane terytorium. Pozwala im na dokonywa-nie własnych wyborów związanych z przynależnością polityczną oraz kształtowania wewnętrznego ładu politycznego, wyboru ustroju, jak również daje możliwość kultywowania swojej tożsamości narodowej przejawiającej się poprzez rozwijanie kultury, tradycji i historii. Roz-wijanie powyższych determinantów przybliża społeczność do utwo-rzenia nowego podmiotu państwowego, a późniejsza ich stabilizacja wzmacnia jego wizerunek i powoduje, iż dana społeczność może ubiegać się o niepodległość i międzynarodową akceptację. W celu ustanowienia nowego podmiotu państwowego koniecz-ne jest spełnienie powyższych wymiarów. To mieszkającą społecz-ność musi zadeklarować, iż stanowią naród w rozumieniu Karty Na-rodów Zjednoczonych. Jeśli dokonają wewnętrznych transformacji i pokażą, iż są spójnym i stabilnym organizmem, wtedy będzie można mówić o chęci akceptacji przez innych aktorów międzynarodowych i osiągnięcia statusu suwerennego i niepodległego państwa.  
Zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa 
międzynarodowego 
 Powstanie nowych podmiotów stanowi wyzwanie w kształto-waniu środowiska międzynarodowego. W chwili obecnej można przytoczyć kilka przykładów grup narodowościowych, które zadekla-rowały lub planują złożenie deklaracji z chęcią odłączenia się od do-tychczasowego państwa. Można wymienić Kraj Basków, wspominaną w ostatnich latach w mass mediach Katalonię oraz Szkocję, Kurdów czy Flamandczyków. Najwięcej kontrowersji, z różnych względów, wzbudza sytuacja Kosowa, przez jej zwolenników nazywana Republi-ką Kosowa, a przez przeciwników serbskim autonomicznym regio-nem Kosowo. Takie sytuacje powodują, iż należy pochylić się nad analizą możliwości zmian w środowisku bezpieczeństwa międzyna-rodowego. W związku z interdyscyplinarnością samego pojęcia bezpie-czeństwa, zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym, również należy rozpatrywać wieloaspektowo. Na przykładzie obecnej sytuacji międzynarodowej oraz przy wykorzystaniu sektorów bez-
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pieczeństwa według Buzana, autor spróbuje wskazać możliwe kie-runki zmian.  1.   Czynnik ekonomiczno-gospodarczy Przez wielu ekspertów ten czynnik jest najważniejszym elemen-tem. Natomiast odłączenie się regionu powoduje spadek w tym ob-szarze. Najlepszym przykładem na opisanie tych zmian jest Katalonia, która jest najbogatszym regionem Hiszpanii i jednocześnie ubiega się o niepodległość. Większość PKB Hiszpanii jest pozyskiwana właśnie z tego okręgu. Jest to najatrakcyjniejszy i najczęściej odwiedzany re-gion, rocznie przybywa do niego kilkanaście milionów ludzi z całego Świata. Powoduje to pojawianie się nowych hoteli, apartamentów, punktów gastronomicznych, butików oraz centrów handlowych. Wraz ze wzrostem zainteresowania ze strony turystów wzrastają również i ceny. Większe ceny to większe podatki i większy wpływ do centralnego skarbca. Należy również pamiętać o jednym z największych europejskich portów mieszczącym się w Barcelonie. Nie tylko ze względu na możliwości przeładunkowe dóbr oraz do-godne warunki tranzytowe, ale również ze względu na możliwość przyjmowania dużych statków wycieczkowych. Jednak turystyczność Katalonii nie jest jedynym argumentem wykorzystywanym przez hiszpański rząd mający na celu uświado-mienie konsekwencji odłączenia się hiszpańskiej społeczności. Do-datkowym elementem jest uprzemysłowienie. Spowodowane jest to możliwościami oraz dogodnymi warunki, przyciągając w ten sposób krajowych i zagranicznych inwestorów. Nie bez przyczyny Katalonia jest nazywana fabryką Hiszpanii.  Należy pamiętać, że odłączenie się od macierzystego państwa nie wpływa tylko i wyłącznie na jego zdolności w gospodarowaniu pozostałym budżetem. Ma to duże znaczenie dla organizacji, do której przynależy i wobec, której zgodnie z zapisami traktatu jest zobowią-zana do wpłat składek, które uwarunkowane są od PKB. W tym przy-padku jest to Unia Europejska. W roku 2017 Hiszpania zasiliła budżet Unii Europejskiej w kwocie 8,080 mld euro, co stanowi 0,69% jej PKB281. Według wstępnych szacunków, w przypadku utraty Katalonii, do europejskiego budżetu wpłynęło by blisko ok. 30% mniej. Spowo-dowałoby to zachwianie w gospodarowaniu finansami unijnymi. Jeśli doszłoby do większego rozpadu państw w Europie mogłoby to do-
                                                            281 Hiszpania, Unia Europejska, https://europa.eu, [dostęp: 19.12.2018]. 
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prowadzić, przy przyjęciu najlepszego scenariusza, do spowolnienia rozwoju gospodarki w państwach Unii Europejskiej.   2.   Czynnik kulturowo-społeczny W odczuciu autora kulturowość stanowi jeden z kluczowych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o powołaniu do życia nowego państwa. Każdy naród czy grupa społeczna posiada swoją kulturowość. Często nazywana jest tożsamością narodową kształto-waną na przestrzeni wieków. To właśnie na nią powołują się grupy ubiegające się o niepodległość. Do tego sektora można przytoczyć najwięcej przykładów grup społecznych: Kurdowie, Szkoci, Kosowa-rzy, Flamandczycy, Abchazowie. Wzięcie pod uwagę, przy rozpatry-waniu zasadności powstania nowego państwa, przede wszystkim czynnika kulturowo-społecznego, może doprowadzić do wzrostu dą-żeń niepodległościowych w innych państwach powodując powstanie kilkudziesięciu nowych państw, co z kolei może doprowadzić do de-stabilizacji regionu.  3.   Czynnik polityczny Bardzo często społeczność, która skorzystała z przysługującego jemu prawa do samostanowienia spotyka się z niechęcią ze stron in-nych aktorów sceny politycznej. Mamy tutaj do czynienia z przewagą silniejszych nad słabszymi. Każde państwo ma swoje interesy naro-dowe, które za wszelką cenę próbuje ochronić w imię najważniejsze-go celu każdego państwa – przetrwania. W światowej polityce i sto-sunkach międzynarodowych największą, kolokwialnie mówiąc, wła-dzę mają trzy państwa: Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska oraz Republika Chińska. Są również stałymi członkami Rady Bezpieczeń-stwa ONZ, przez co posiadają prawo weta, które jest wykorzystywane w przypadku niechęci do danej społeczności, w obawie przed we-wnętrznymi problemami z mniejszościami narodowymi oraz ochronę swoich interesów narodowych, które zostaną naruszone wraz z po-jawieniem się nowego państwa. Automatycznie powoduje to brak możliwości udzielenia pomocy nowo powstającemu organizmowi w kształtowaniu jego państwowości.   4.   Czynnik militarny Do obrony państwa przed zagrożeniami pochodzenia ze-wnętrznego służy armia. Każde państwo, w celu ochrony swoich obywateli i nienaruszalności granic, powinno powiadać armię. Oczy-
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wiście na świecie istnieją kraje, które są pozbawione swojego wojska (Andora, Liechtenstein) jednak, na mocy bilateralnych umów, mają zagwarantowaną pomoc militarną ze strony innych państw. W pierwszych fazach istnienia, nowy podmiot może być zagrożony interwencją zbrojną na swoje terytorium ze strony państwa macie-rzystego, którego celem będzie przywrócenie w obrębie swoich gra-nic utraconego regionu. Konsekwencją zbrojnego naruszenia inte-gralności terytorialnej innego podmiotu międzynarodowego, agresor może liczyć na militarną interwencję państw sąsiednich oraz organi-zacji międzynarodowych stojących na straży bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Może to doprowadzić do destabilizacji regionu z możliwo-ścią rozprzestrzenienia się konfliktu na większy obszar.   
Zakończenie  Jak zostało przedstawione powyżej, pochylenie się społeczności międzynarodowej nad kwestią samostanowienia narodów było rze-czą naturalną i wynikiem zmieniającego się środowiska międzynaro-dowego. Główną przyczyną były upadki imperiów kolonialnych, na skutek czego zaczęły się tworzyć nowe podmioty państwowe. Nato-miast wyzwaniem stał się moment, kiedy to wzrosła świadomość toż-samości narodowej w grupach mniejszościowych. Postanowiły zwró-cić na siebie uwagę i korzystając z przysługującego im prawa tworzyć nowe państwa. Dzisiaj Narody nie są w stanie doprecyzować jakie elementy powinny się znaleźć w zapisie o samostanowieniu. Jest to kwestia indywidualna i każdy przypadek w taki sposób powinien być rozpa-trywany. Prawo do samostanowienia jest zarówno wyzwaniem, szansą, ryzykiem jak i zagrożeniem dla całej społeczności międzynarodowej. Jedynie poprzez wspólne działania jest możliwość kształtowania śro-dowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednakże pierwszym zadaniem przed, którym stoją państwa jest wytypowanie regionów, w których można spodziewać się ruchów narodowych. Natomiast w późniejszym etapie jest analiza potencjalnych ich skutków. 
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Abstract  The aim of the article is to present the impact of the right to self-determination of nations in shaping the international security envi-ronment. The basis for later considerations is the explanation of the definition discussed issue. An important part of the publication is to indicate the problem, in the form of questions, in clarifying the dis-cussed international law. In this way, the author wants to draw atten-tion to the problem of the lack of precise guidelines regarding the possibility of the community to invoke the right to self-determination, as well as to show how it affects the changes taking place in geopoli-tics. 
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Agnieszka Czarnota-Hooglugt Uniwersytet Szczeciński 
 
 
KARUZELE PODATKOWE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU ORGANIZACJI 

TERRORYSTYCZNEJ ISIS 
 
 Sponsorowanie terroryzmu jest nielegalne. Mimo to organizacje terrorystyczne często zdobywają fundusze dzięki legalnej działalności np. z pomocą organizacji non profit, czy też na drodze nadużyć nieprecyzyjnego systemu finansowego dzięki tzw. karuzelom podatkowym. Zwalczanie terroryzmu i źródeł jego dotowania stanowi spore wyzwanie dla rządów Unii Europejskiej. Sporo uwagi poświęca się uzyskiwaniu środków finansowych jednej ze znanych organizacji terrorystycznych jakim jest tzw. Państwo Islamskie.  

 
Od handlu narkotykami do terrorystycznych podatków 
 W przeszłości znaczącym źródłem finansowania terroryzmu był przemyt narkotyków i ludzi. W wypadku Państwa Islamskiego środki finansowe pochodzą częściowo z tak zwanej legalnej działalności282. Dokładne dane dotyczące przychodów ISIS mogą się różnić. Jako organizacja terrorystyczna w dużej mierze jest samowystarczalna finansowo. Faktem jest, że grupy terrorystyczne, które kontrolują terytorium stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed walczącymi z przestępczością terrorystyczną. Różnica między tzw. Państwem Islamskim, a „tradycyjną” organizacją terrorystyczną polega na tym, że IS okupuje stosunkowo bogate terytorium, używając terrorystycznych taktyk.  Kontrolowane przez terrorystów tereny gwarantują stały dopływ środków niezbędnych do zarządzania państwem oraz prowadzenie działań wojennych. Państwo Islamskie kupuje broń, płaci pensje swoim bojownikom obracając milionami dolarów uzyskanych z pól naftowych, kopalni i banków znajdujących się na terenach okupowanych. Grupie kontrolującej terytorium lepiej jest 
                                                            282 L. Napoleoni, W. Willson, Islamic State ‘is a completely different model of financ-
ing,“World Finance” 10.09.2014, www.worldfinance.com, [dostęp: 06.03.2017]. 
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planować, działać bez zakłóceń, łatwiej uzyskać wsparcie finansowe  i materialne od miejscowej ludności (poprzez opodatkowanie, okupy, wyłudzenia lub wydobywanie zasobów naturalnych, handel antykami) bez konieczności korzystania z transferów środków z zewnętrznych źródeł, które są z natury bardziej podatne na zablokowanie.  Do tej pory najmniej uwagi poświęcano schematowi finansowania zagranicznych terrorystów i transakcji na terenie Europy. Jednym ze sposobów stosowanych przez grupy przestępcze w krajach UE jest wyłudzanie podatku VAT, znanego jako karuzela podatkowa. Wyłudzanie podatku może dotyczyć różnych branż i instytucji finansowych. Ujawniono na przykład, że siedmiu pracowników Deutsche Bank zostało oskarżonych w Niemczech o udział w karuzeli kredytowej i handlu emisjami CO2. W konsekwencji wspomniany bank musiał zapłacić grzywnę w wysokości 2,5 mld dolarów (1,6 miliarda funtów)283za malwersacje finansowe przez wysoko postawionych pracowników swoich oddziałów. Podobne schematy oszustw za pomocą karuzeli podatkowej wykorzystywano do finansowania grup takich jak al-Kaida czy Państwo Islamskie. 
 

Jak działa i co to jest karuzela podatkowa? 
  Sposób działania firm wyłudzających podatek polega na korzystaniu z rozwiązań dotyczących handlu transgranicznego w Unii Europejskiej z „zerowym” podatkiem VAT. Obecnie funkcjonujący system VAT w obrocie transgranicznym istnieje od 1993 roku. Mechanizm karuzeli podatkowej polega na transakcjach między kilku, lub kilkunastoma firmami, gdzie towar zakupiony w innym kraju bez VAT sprzedawany jest w swoim kraju już z VAT-em (średnio w krajach UE podatek ten wynosi 21%)284. W obrocie karuzeli podatkowej wykorzystywane są towary o dużej wartości i niewielkiej wielkości – popularne są telefony komórkowe, mały sprzęt elektroniczny. Na tym etapie niewniesiona zostaje należność do administracji skarbowej, a firma rozwiązuje swoją działalność. Dzięki takiemu schematowi generowane są szybko duże należności 
                                                            283 J. Armitage, Life is a carousel of fraud and the people involved can be clever and 
very dangerous, www.independent.co.uk, [dostęp: 06.03.2017]. 284 R. Toplensky, EU proposes tax reform to crack down on € 50 bn VAT fraud, www.ft.com, [dostęp: 07.07.2017]. 
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VAT. Oszustwom karuzelowym sprzyjają takie czynniki jak: wzrost liczby dóbr konsumpcyjnych o dużej wartości, a niewielkich gabarytach. Także fakt, że obrót dużą ilością towarów następuje w krótkim czasie285. Nadużycia w wyłudzaniu podatku VAT są zmorą państw europejskich. John Reid, były minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii podkreślił wyraźne powiązanie między ogólnoeuropejskim zjawiskiem zwanym podatkowym oszustwem karuzelowym a finasowaniem grup terrorystycznych (około 50 miliardów euro rocznie pochodzi z oszustw podatkowych, z czego część tej kwoty zasila grupy terrorystyczne)286. Zdaniem Europolu straty z tytułu oszustw transgranicznych są dwukrotnie wyższe287. Karuzelę podatkową tworzy zorganizowana grupa, czasami wykorzystując w obrocie pośredników nieświadomych oszukańczego procederu. Grupa przy pomocy kilkunastu legalnych firm wyłudza VAT. Działalność stanowi jedną z metod finansowania terroryzmu. Dochodzenie przeprowadzone przez duńskich i holenderskich dziennikarzy potwierdza fakt powiązania między oszustwami związanymi z VAT, a finansowaniem terroryzmu. Śledztwo dziennikarskie objęło kilku młodych mężczyzn podejrzanych o przyłączenie do IS, mieszkających pod tymi samymi adresami, co obecnie walczący dla Państwa Islamskiego lub tymi, którzy skazani są za przestępstwa terrorystyczne.  Wszystkie te osoby były zaangażowane w oszustwo VAT w oparciu o szereg transakcji dotyczących firm sprzedających telefony komórkowe. Transfer towaru miał miejsce między Danią a Szwecją. W firmach działały te same osoby handlujące tym samym towarem. Dochodzenie potwierdziło, że grupa oszukiwała szwedzkie i duńskie organy podatkowe przez cztery lata (od 2013), przekazując duże kwoty między spółkami zanim obie zostały postawione w stan upadłości. Ostatecznie duże transfery pieniędzy przesłane były do Turcji i Syrii288. Wartościowe konsumenckie towary o niewielkiej wielkości, które szybko odsprzedawano, generowały duże sumy podatku.  
                                                            285 Karuzele podatkowe VAT, nowe oblicze przestępczości transgranicznej, www.jgora.po.gov.pl, [dostęp: 06.03.2018].  286 A. Travis, A. Seager, Reid wants Europe to fight VAT fraud linked to terror funds. www.theguardian.com, [dostęp: 06.03.2017]. 287 R. Toplensky, [dostęp: 07.07.2017]. 288 E. Rosen, Radio Sweden, Tax fraud generated 100m for suspected terror group. www.sverigesradio.se, [dostęp: 06.03.2017]. 
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Przykładem jest działalność trzydziestoletniego salafity, kaznodziei ze Szwecji powiązanego z bojownikami (FTFs) ISIS, któremu zarzucono oszustwo na kwotę 6 mln SEK w pierwszym kwartale 2013 roku289. W Wielkiej Brytanii dokonał zakupów drobnego sprzętu elektronicznego typu telefony komórkowe, tablety o łącznej wartości 29,7 mln SEK. Następnie zakupiony towar sprzedano spółce duchownego w Finlandii i kolejno odsprzedano do firmy w Bergsjon. Dwudziestotrzyletni Szwed, właściciel firmy, mający związek z zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi przekazał niezapłacony VAT na Bliski Wschód.   

  Schemat 1. Karuzela VAT  – uproszczony schemat działania przestępców 
Źródło: http://latwepodatki.pl, [dostęp: 07.07.2017 r].  W wyniku śledztwa holenderskich dziennikarzy ujawniono, że w latach 2008–2011 brytyjskie oraz włoskie firmy były zamieszane w defraudację pieniędzy i działały w imieniu organizacji terrory-stycznej. Według holenderskiej strony zembla.nl290, amerykańskie siły specjalne podczas przeszukiwania w Tora Bora jaskini Osamy bin Ladena w 2010 roku, znalazły dokumenty przedstawiające finanso-wanie grupy terrorystycznej. Iraccy żołnierze przejęli 160 sztuk no-śników USB od kuriera, który pracował dla Państwa Islamskiego.  

                                                            289 M. Ranstorp, M. Normak, Understanding Terrorist Finance. Modus Operandi and 
National CTF-Regimes. Report 18.12.2015 FHS/CATS. s.8, www.fi.se, [dostęp: 07.07.2017].  290 Zembla.nl to śledczy, niezależny program dziennikarski. Program ma na celu ujawnianie informacji ważnych dla opinii publicznej, www.zembla.vara.nl. 
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Według brytyjskiego dziennika „Guardian” dokumenty zawiera-ły nazwiska wszystkich zagranicznych bojowników, w tym także na-zwy, kody liderów i inicjały informatorów instytucji rządowych. Ana-litycy zatrudnieni w CIA wciąż pracują nad odkodowaniem informacji zawartych na przenośnych urządzeniach, analizując jednocześnie znalezione dokumenty291.  Wymienione materiały zawierały informacje o sieci powiązań przedsiębiorstw zarejestrowanych między innymi we Włoszech, któ-re ukradły ponad 1 mln euro przez niezapłacenie podatku VAT, a uzyskane pieniądze finansowały terroryzm292. Sander Rietveld, ho-lenderski dziennikarz śledczy, zaangażowany w dochodzenie doty-czące defraudacji podatkowej, stwierdził na antenie Radio 1 w Ho-landii, że istnieje zestawienie z danymi około 1200 firm, zamiesza-nych w oszustwa w zakresie VAT. Wykazano także, że około 26% firm ma związek z Wielką Brytanią. Proceder karuzeli podatkowej VAT został wyjaśniony w artykule Corporate Watch293. Wspomniany artykuł pokazuje także, że niedawno rozpoczęty handel emisjami CO2 i oszustwa VAT nie są tematem świeżym i sięgają okresu sprzed 2010 roku, czyli momentu odnalezienia dokumentów w jaskini Bin Lade-na294. Pozostając przy temacie dotyczącym oszustw z podatkiem VAT kolejny przykład miał miejsce w Danii i dotyczył bojownika Państwa Islamskiego – Abdessamada Fateha zwanego Abu Hamza. Mężczyzna ten został ujawniony jako prezes duńskiej firmy o nazwie Q Transport 
Aps295. Abu Hamza zmarł w 2014 roku na froncie syryjskim w czasie starć wojennych i nie złożył oświadczenia stwierdzającego upadłość firmy. Według dokumentów przedstawionych przez duński sąd upa-dłościowy wynikało, że z rachunku bankowego Abdessamada Fateh zostały podjęte środki pieniężne o równowartości 400 000 euro, uzy-skane podczas wyłudzenia podatku VAT.  
                                                            291 I. de Zwaan, Uniek inkijkje financien ISIS dankzij gekaapte USB-sticks, www.volkskrant.nl, [dostęp: 16.10.2016]. 292 W. Ivasc, Wopping 10 billion euro’s loss for funding terrorism’. VAT fraud on CO2 
certyficats!, www.veteranstoday.com, [dostęp: 27.11.2016]. 293 Corporate Watch – spółka non- profit, przeprowadzająca analizy i badania nieza-leżnie od instytucji państwowych, dostarczająca informacji na temat społecznych i środowiskowych skutków kapitalizmu, działalności korporacji, www. corporate-watch.org, [dostęp: 27.11.2016]. 294 W. Ivasc, [dostęp: 27.11.2016]. 295 Ch. Tomson, How the Danish Government unintentionally funds ISIS, www.intersol.dk, [dostęp: 12.01.2017]. 



187 
 

W okresie tym Abu Hamza był w podróży do Syrii, pieniądze od tego czasu zniknęły, najprawdopodobniej zostały wykorzystane przez Państwo Islamskie. Ze względu na przystąpienie do bojowników IS na terenie Syrii296, mężczyzna od 2014 roku znajdował się na amerykań-skiej liście terrorystów. Duński kanał telewizyjny DR zaprezentował fakty wskazujące na istnienie szeroko pojętego oszustwa podatkowe-go, w które zaangażowani byli bojownicy IS pochodzenia hiszpań-skiego. Zastosowanie istniejącej luki w duńskim systemie podatko-wym umożliwiły podejrzanym uzyskanie około miliona euro. Po odli-czeniu wartości przedmiotów, pieniądze te zostały przekazane do Państwa Islamskiego.  Dokument ujawnił, że bojownicy byli prezesami powiązanymi z fikcyjnymi duńskimi firmami działającymi na terenie Kopenhagi. Firmy te sprzedawały na przykład produkty spożywcze typu czeko-ladę, ser, wodę sodową, kurczaki297. Wszystko wskazuje jednak, że to tylko wierzchołek góry lodowej, a bardzo duże sumy można uzyskać zwłaszcza na konsumenckich towarach, które łatwo się odsprzedaje. 
 

Certyfikaty w rękach terrorystów 
 Artykuł Corporate Watch wspomina również, że w 2010 roku Europol poinformował, że Francja, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, aby zapobiec w przyszłości oszustwom związanym z VAT, powinny zmienić prawo podatkowe i ujednolicić je w zakresie transakcji certyfikatami emisji CO2. Wykrywalność przestępstw finansowych jest utrudniona, gdyż powstała nowa sieć powiązań używanych do zmienionych niejednolitych przepisów podatkowych, które ułatwiają oszukańcze działania. Sieć skonstruowano tak, że powiązana była ona z siecią firm handlujących certyfikatami CO2, wysyłając część pieniędzy z VAT do dżihadystów. Schemat połączeń rozwinięty jest na terenie całej Europy.  Gangi zdały sobie sprawę z faktu, że bezpieczeństwo karuzeli zapewni alternatywny produkt jakim jest certyfikat emisji CO2, który mógłby być importowany bez VAT-u, bez fizycznego transportu i ma-gazynowania. Certyfikowany kredyt węglowy lub certyfikat emisji CO2 jest niewidoczny, łatwo regulowany i prosto stosowany w obro-
                                                            296 Holenderski dokument Frauderen voor jihad, www.zembla.vara.nl, [dostęp: 24.10.2016]. 297 Ch. Tomson, [dostęp: 27.11.2016]. 
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cie papierowym, stąd też idealnie pasował grupom przestępczym298. Wspominany certyfikowany kredyt węglowy (a carbon credit)299lub certyfikat emisji CO2 określa świadectwo lub zezwolenie dla każdego zbywającego, dając prawo do emisji jednej tony dwutlenku węgla lub masy innego gazu cieplarnianego z ekwiwalentu dwutlenku węgla CO2 (lub tCO2e). Kredyty węglowe inaczej uprawnienia do emisji CO2 są kupowane i sprzedawane za pośrednictwem szeregu międzynaro-dowych brokerów, sklepów internetowych i platform handlowych. Firmy, które mogą mieć większą emisję dwutlenku węgla mogą do-kupić „kredyt dwutlenku węgla” w celu wyrównania ich emisji.  Możliwe jest to dzięki finansom łatwo dostępnym w projektach energii odnawialnej, ochrony lasów i planach zalesiania na całym świecie. Działania te pomagają firmom z ograniczeniami emisji zgod-nie ze światowymi standardami. Wygląda to tak, iż specjalne instytu-cje przydzielają firmom produkcyjnym certyfikaty do emisji CO2 (gdzie jeden certyfikat zezwala na emisję jednej tony) do atmosfery. Zakłady, które wykorzystały w całości swoje uprawnienia mogą do-kupić nadwyżkę od firm, które ich nie wykorzystały. Corocznie zmniejszana jest ilość wydawanych certyfikatów, co zwiększa ich wartość rynkową300.  Handel certyfikatami emisji CO2 nabrał przyśpieszenia podczas Spotkania Klimatycznego w Kopenhadze w 2014 roku301. Konferencja ta miała zobowiązać poszczególne kraje do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w celu walki z ociepleniem klimatu. Taki stan rzeczy pomagał w sprzedaży emisji CO2, dzięki której uzyskiwany był podatek. Sama transakcja wymagała jedynie zakupu on-line, a dotyczyła wirtualnego towaru (certyfikatu emisji CO2).  Oznacza to, że w przypadku handlu certyfikatami dwutlenku węgla nie był potrzebny transport, magazyny itp. Sama rejestracja firmy na przykład w Danii odbywała się na podstawie dokumentu tożsamości, bez sprawdzania adresu, nawet często używano fałszywych danych. 
                                                            298 J. Armitage, Life is a carousel of fraud and the people involved can be clever and 
very dangerous, www.independent.co.uk, [dostęp: 25.04.2017]. 299 What are Carbon Credits?, www.conserve-energy-future.com, [dostęp: 27.04.2017]. 300 Ibidem, [dostęp: 27.04.2017].  301 Spotkanie Klimatyczne w Kopenhadze w 2014 r. – międzynarodowe spotkanie dotyczące klimatu z udziałem zagranicznych rządów, ekspertów, dziennikarzy. Podczas spotkania zawarto porozumienie o zamiarze ograniczenia emisji związków węgla oraz strategię ochrony klimatu na świecie do 2020 r., „Porozumienie klima-tyczne w Paryżu”, www.naukaoklimacie.pl, [dostęp: 17.06.2017]. 
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Wymagany był jedynie komputer i łączność ze światem. Można by to określić jako cyfrowy market przy komputerze.  Certyfikaty CO2 sprzedawane były wielu branżom302, a proceder obejmował całą Europę. Władze Francji w pewnym momencie zaczęły obserwować ogromne ilości tego surowca, które były przedmiotem obrotu na francuskiej wymianie dwutlenku węgla w BlueNext (giełda w Paryżu, gdzie handluje się uprawnieniami do emisji CO2) w 2009 roku. Kolejne lata ujawniły, że aż 90% obrotu było oszustwem, co kosztowało europejskich podatników około 5 mln euro utraconych w ciągu 18 miesięcy303. Znany jest także przypadek Brytyjczyka pakistańskiego pocho-dzenia, który jest poszukiwany w związku z oszustwem dokonanym we Włoszech. Uzyskane nielegalnie pieniądze zostały przeznaczone na finansowanie grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Pro-kuratura w Mediolanie prześledziła działania Brytyjczyka w między-narodowym oszustwie handlu certyfikatami emisji CO2. Poszukiwany został namierzony przez brytyjskie i amerykańskie agencje wywia-dowcze na podstawie dokumentów znalezionych w jaskini nad grani-cą afgańsko-pakistańskiej w pobliżu miasta, w którym – przez służby specjalne – został zabity Osama bin Laden304.  Dochodzenie przeprowadzone przez włoskich sędziów koncentruje się na firmie S F Energy Trading305 z siedzibą w Milanie, z którą powiązany jest poszukiwany Brytyjczyk. Z dokumentów wynika, że udoskonalił on zasady działania oszustwa używając do swoich działań między innymi wspomnianej karuzeli podatkowej, w wyniku której państwo włoskie straciło 1 mld funtów. Wymienione przykłady dowodzą, że firma z Milanu oraz inne włoskie przedsiębiorstwa są powiązane z obrotem certyfikatów emisji CO2 w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii. Zezwolenia te zostały następnie sprzedane pozornym włoskim firmom z kradzionymi tożsamościami, otwartymi pod fikcyjnymi nazwiskami. Fałszywe przedsiębiorstwa sprzedawały kredyty węglowe legalnym firmom dążącym do spełnienia swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie środowiska.  
                                                            302 Holenderski program dokumentalny, Committing fraud for the jihad. www.zembla.vara.nl, [dostęp: 24.10.2016]. 303 J. Armitage, [dostęp: 27.11.2016]. 304 M. Day, T. Bawden, Briton used carbon trading to fund terror, www.independent.co.uk, [dostęp: 14.12.2016]. 305 Ibidem. 
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W praktyce oznaczało to, że firmy wzięły około 20% opłat VAT wymaganych przez władze włoskie. Zamiast przekazać je do włoskiego urzędu skarbowego, przesyłały opłaty VAT najpierw na rachunki bankowe na Cyprze i w Hong Kongu, a następnie na rachunki bankowe w Dubaju i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE). Oszustwo kosztowało Włochy 1,15 mld euro należnego VAT. Objętych śledztwem zostało wówczas 38 osób. Włoscy śledczy odkryli, że niektóre z tych środków zostały zainwestowane w rozwój rynku nieruchomości w Dubaju. Spośród ponad 1,15 mld euro skradzionych w latach 2009–2012 z państwa włoskiego, do 2016 roku, udało się odzyskać 80 mln306. Niedopracowany system podatkowy zbiera żniwo w postaci wyłudzeń podatku VAT w wielu krajach Unii Europejskiej. Należy wspomnieć, że w Danii w wykazie firm, które oszukiwały system podatkowy w obrocie limitami emisji CO2 wymieniono 77 spółek zarejestrowanych na terenie Polski. Znaczną część wspomnianych spółek założyły osoby z arabsko brzmiącymi nazwiskami i legitymujący się paszportami Wielkiej Brytanii307. Aby ukrócić proceder karuzeli podatkowej Komisja Europejska przedstawiła rozwiązanie, gdzie transakcja transgraniczna będzie opodatkowana według stawek obowiązujących w państwie przeznaczenia. Wartość podatku będzie pobierana już w kraju z którego następuje wysyłka towaru. W dalszej kolejności podatek zostanie przekazany do kraju, który zakupił towar. Proponowany system ma działać od 2022 roku. Opiera się na wzajemnym zaufaniu państw. Dzięki tej zmianie spodziewany jest spadek o 80% oszustw podatkowych w handlu transgranicznym308. W ślad za wymienionymi wyłudzeniami w 2015 roku holender-ski Bank Centralny (Dutch Central Bank) wystosował ostrzeżenie, aby instytucje finansowe były bardziej czujne na zagrożenia integralno-ści; między innymi na finansowanie terroryzmu, „pranie brudnych pieniędzy” czy oszustw na potrzeby terroryzmu. Z badań holender-skiego Banku Centralnego wynika, że ponad 34% wszystkich instytu-cji nie spełnia wymaganych kontroli dotyczących integralności. Nie-pokojące jest także to, że tylko 7 z 170 instytucji ma rzeczywisty, na-leżyty wgląd w pochodzenie pieniędzy przesyłanych za pomocą swo-
                                                            306 W. Ivasc, [dostęp: 27.11.2016]. 307 W. Sumacz, Witajcie w lunaparku VAT, www.forbes.pl, [dostęp: 27.11.2016 r.] 308 Bruksela chce zwalczyć karuzele VAT. System ma być oparty na zaufaniu. www.tvn24bis.pl, [dostęp: 27.11.2016 r.] 
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ich kont309. Największą obawę budzi aspekt „masowych operacji pra-nia pieniędzy” i finansowego oszustwa podatkowego, z których finan-sowany jest międzynarodowy terroryzm islamski. Według raportu „Corriere310”, dużą grupę terrorystycznych bojowników stanowią cudzoziemcy z paszportami Unii Europejskiej pochodzący spoza Eu-ropy. Matthew Levitt, dyrektor Programu Stein do Spraw Zwalczania Terroryzmu i Szpiegostwa w waszyngtońskim Instytucie Polityki Bliskowschodniej twierdzi, że kanały finansowania grupy są rozległe, ale ostatecznie nie do utrzymania311. Zakłócenia, niszczenie sieci finansowania są niezbędnymi działaniami w celu zwalczania zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego. Bez środków finansowych, zdolności do działania, struktury organizacji terrorystycznych takich jak ISIS ulegają degradacji. Wyłapywanie nielegalnych przepływów finansowych może ograniczyć ich zdolność do przeprowadzenia ataków. Każde uderzenie militarne, długotrwała walka bez zwycięstwa ze strony ISIS, pociąga za sobą straty finansowe, które jednocześnie obniżają zdolność grupy do generowania przychodów. Brak przepływów finansowych może wpłynąć na morale, przywództwo i efektywność w strukturze grupy terrorystycznej.  
Podsumowanie  Przedstawiony materiał pokazuje, że pomimo znacznych globalnych postępów w systemie finansowym XXI wieku zorganizowana przestępczość oraz organizacje terrorystyczne wyszukują luki, które następnie wykorzystują. Nadużywają okoliczności niekompletnie wdrażanych wymagań prawnych i globalnych standardów fiskalnych. Oszustwa podatkowe zyskują na sile jako źródła finansowania terroryzmu a także ujawniają niepokojące działania, wysiłki ze strony Państwa Islamskiego, aby znaleźć fundusze. Srodki fiskalne i materialne są niezwykle ważne, jednak największym potencjałem grup terrorystycznych są zdecydowani na wszystko ludzie.  
 
                                                            309 W. Ivasc, [dostęp: 27.11.2016]. 310 Raport „Corriere”, czołowego włoskiego dziennika, www.corriere.it. 311 A. Soergel, Financing Terror, The Islamic State group has established its own 
crime-fueled economy in Iraq and Syria.www.usnews.com,[dostęp: 23.03.2017]. 
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Abstract 
 Sponsorship of terrorism is illegal. Despite this, terrorist organizations gain funds during legal activity, for example from non-profit organizations or using gaps in the tax system. The most serious fiscal offenses in the entire European Union are known as the "carousel fraud".  Companies operating as part of a carousel do not pay VAT at all or they fraud VAT in order to get tax refund. A functioning VAT system in cross-border trade has existed since 1993. The increase in the number of consumer goods of high value and small size increases the turnover of large quantities of goods in a short time and quick tax collection. Terrorist organizations also use this procedure. In recent years, CO2 emission allowances have become a popular commodity. The transaction with CO2 certificates or a virtual commodity was widely used by fraudsters due to the ease of circulation. The underdeveloped tax system is harvesting in many European Union countries and is a serious problem. 
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Krzysztof Ligęza 
Krzysztof Gawrysiak Akademia Marynarki Wojennej   

ORGANIZACYJNE ASPEKTY  
WYKORZYSTYWANIA DOŚWIADCZEŃ  

W INSTYTUCJACH ZHIERARCHIZOWANYCH   
Wstęp  Historia człowieka łączy się z historią wiedzy, nabywaniem do-świadczeń oraz umiejętności. Zapamiętując sukcesy oraz tok postę-powania, który do nich prowadził nabywamy zdolności do właści-wych postaw w teraźniejszości oraz kreowania przyszłości. Pamięta-jąc o niepowodzeniach obieramy inny schemat działania, z nadzieją na osiągnięcie zakładanego przez nas celu.  Celem artykułu jest dokonanie analizy przyczynowej istnienia potrzeby wykorzystywania doświadczeń w instytucjach zhierarchi-zowanych z uwzględnieniem organizacyjnych aspektów realizacji tego przedsięwzięcia. Na podstawie uzyskanych wyników, w ramach syntezy, zaproponowanie optymalnego sposobu wykonania tego za-dania. Operacjonalizacja celu głównego wymaga określenia następu-jących celów szczegółowych: 

• precyzyjne zdefiniowanie i wskazanie instytucji zhierarchi-zowanych, wyjaśnienie pojęcia wykorzystania doświadczeń oraz sprecyzowania aspektów organizacyjnych; 
• zidentyfikowanie potrzeby szybkiego i usystematyzowanego dostępu do wiedzy w organizacjach i instytucjach; 
• określenie czym jest wiedza i jaka jest hierarchia poznawcza do niej prowadząca; 
• wyjaśnienie istoty zespołowego (organizacyjnego) uczenia się; 
• zaprezentowanie Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD) jako przykładowego narzędzia zarządzania wiedzą, w oparciu o wnioskowanie dedukcyjne na podstawie prze-słanek wynikających z poprzednich celów szczegółowych; 
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• przedstawienie barier formalnych i organizacyjnych unie-możliwiających bądź ograniczających wykorzystywanie do-świadczeń i dzielenie się wiedzą w instytucjach zhierarchi-zowanych na przykładzie Sił Zbrojnych RP; 
• określenie podatności instytucji zhierarchizowanych na wy-korzystanie doświadczeń, jako dalsza część syntezy. Podstawową metodą badawczą służącą realizacji celu artykułu była krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz dokumentacji spe-cjalistycznej. Zaprezentowano wyniki obserwacji naukowej poczy-nione w trakcie wieloletniej pracy w instytucji zhierarchizowanej. Ponadto w artykule posłużono się informacjami pozyskanymi w ra-mach wywiadów eksperckich przeprowadzonych z zasłużonym per-sonelem Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Uwzględniono rów-nież analizę doświadczeń (wymiana informacji z żołnierzami i pra-cownikami Resortu Obrony Narodowej (RON), ankiety ewaluacyjne) z organizacji kursów dla personelu SWD realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej. 

 
Aspekty organizacyjne, wykorzystanie doświadczeń  
i instytucje zhierarchizowane  Temat artykułu zbudowany z sześciu powszechnie znanych wy-razów i jednego przyimka wydaje się zrozumiały i nie wymagający jakichkolwiek wyjaśnień. Jednak mimo to pierwszy punkt poświęco-no na sprawy formalne, a więc dokładne określenie zakresu rozwa-żań określonych tytułem. Celowo posłużono się „Małym słownikiem języka polskiego” - wydawnictwem ujmującym sprawy prosto, zwięź-le, bez zbytecznych komplikacji, ale też wyjątkowo trafnie. Odnale-ziono w nim następujące definicje312: 

• aspekt – punkt widzenia, z którego rozpatruje się daną rzecz  lub zjawisko, ujęcie, postać, rodzaj, przejaw; 
• organizacyjny – dotyczący organizacji; dotyczący organizo-wania, urządzania czegoś; 
• wykorzystać - użyć do określonego celu z pożytkiem dla sie-bie; uzyskać jakąś korzyść z czegoś, używając tego; 

                                                            312 S. Skorupka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993, s. 21, 515, 929, 132, 237, 223. 
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• doświadczenie - ogół wiadomości zdobytych na podstawie obserwacji i przeżyć; znajomość życia, rzeczy i ludzi; prakty-ka, wprawa, próba życiowa; 
• instytucja - zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 
• hierarchia - ustopniowany układ jakichś elementów, zwłasz-cza stanowisk politycznych, urzędniczych, wojskowych, ko-ścielnych funkcjonujący na zasadzie podporządkowania i wzajemnej zależności.  Na podstawie zaprezentowanych powyżej definicji można kon-statować, iż instytucja zhierarchizowana to taka (i celowo nie pada tu określenie organizacja), która wchodzi w skład aparatu państwowe-go313, w której przeważają stosunki formalne. Oczywiście istnieją też organizacje zhierarchizowane, działające poza sektorem publicz-nym314 takie jak przedsiębiorstwa produkcyjne, banki itd. Mając świadomość, że sformułowanie „organizacja” w ostatnich kilku deka-dach nabrało bardzo szerokiego, wręcz interdyscyplinarnego charak-teru, oraz że wiele źródeł uznaje ją jako synonim instytucji, to dla rea-lizacji celu tego artykułu pozostaje się przy podejściu klasycznym, nakreślonym powyżej. Z kolei doświadczenie zdefiniowane wcześniej to wszystkie in-formacje, które pozyskano drogą przeżyć i obserwacji. W tym przy-padku możemy wyróżnić dwa rodzaje doświadczenia: 
• doświadczenie indywidualne - będące udziałem tylko jednej osoby; 
• doświadczenie grupowe - uporządkowany zespół doświad-czeń wszystkich osób stanowiących grupę. W rozpatrywa-nym przypadku będzie to doświadczenie instytucjonalne. Doświadczenie to też pojedyncza obserwacja poczyniona na drodze poznania, z wykorzystaniem zmysłów i rozumu. Warunkiem zaistnienia pożądanego przez nas doświadczenia jest brak istnienia sformalizowanej wiedzy (strategii, taktyki, procedury itp.) normują-

                                                            313 Aparat państwowy - powiązany ze sobą organizacyjnie system organów pań-stwa  i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podej-mującemu decyzje władcze (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki pań-stwa. Spółki skarbu państwa są pewnym wyjątkiem. Panujące w nich relacje, w kontekście tematu pracy, często zależą od procentowego udziału państwa. 314 Ze względu na zdecydowanie inny niż instytucje zhierarchizowane sposób dzia-łania, wyłącza się je z prowadzonych tu rozważań. 
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cej owo zagadnienie. Jeśli takowa wiedza istnieje, a zaskakujący nie-pożądany efekt następuje w wyniku jej nie przestrzegania lub nie-znania, to wówczas nie nazywamy tego doświadczeniem, lecz głupo-tą, niekompetencją lub niedouczeniem (podlegającym odrębnym przepisom). Oczywiście w wyniku nieprzestrzegania sformalizowanej wiedzy może nastąpić efekt pożądany, poprawiający jakieś zagadnie-nie, lecz jest on równie naganny, co przydatny315. 
 
Potrzeba szybkiego i usystematyzowanego dostępu do wiedzy  W XXI wieku dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wiedzy jest coraz bardziej istotny z uwagi na fundamentalny fakt: każdy z nas ma tylko część informacji lub fachowej wiedzy, potrzebnych  do wykonywania pracy. Przez lata Robert Kelley z Uniwersytetu Car-negieMellon zadawał różnym osobom to samo pytanie: „Jaki procent wiedzy, której potrzebujesz by wykonywać swój zawód, przechowu-jesz w głowie?” W połowie lat 80. XX wieku typową odpowiedzią by-ło,  że około 75%. Ale już na początku nowego tysiąclecia wynik ten zmniejszył się do zaledwie 15%. Zmianę tą odzwierciedla sam wskaźnik wzrostu ilości dostępnych informacji. Mówi się, że w ostat-nim stuleciu wytworzono więcej wiedzy niż w całej dotychczasowej historii ludzkości i tempo wzrostu zwiększa się. W miarę jak gwał-townie przyrasta ilość wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy, stajemy się coraz bardziej zależni od informacji i kompetencji posia-danych przez innych.316  Badania prowadzone przez Nicka Bontisa z Uniwersytetu McMaster w 2000 roku dowodziły, że ogół wiedzy ludzkości podwaja się co 7 lat. Te same metody i narzędzia zastosowane obecnie wska-zują, że czas ten skrócił się diametralnie do 11 miesięcy.  Wynikiem tak bardzo ogólnie nakreślonej rzeczywistość XXI wieku są następu-jące, przykładowe dysfunkcje związane z zarządzaniem wiedzą:  

• blisko 80% pytań o charakterze merytorycznym zadawanych w instytucji powtarza się; 
                                                            315 Należy jednak pamiętać, że skuteczne zarządzanie wiedzą to pewna tolerancja wobec błędów i traktowanie porażek jako drogi do wiedzy i sukcesu. Bez takiego elastycznego podejścia pracownicy nie będą zgłaszać swoich niepowodzeń. 316 D. Goleman, Inteligencja biznesowa, [w:] Biznes tom 1, Zarządzanie firmą część 1, Warszawa 2007, s. 15.  
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• od 6% do 12% łącznego czasu pracy urzędnika lub funkcjo-nariusza stanowi czas poświęcany na odnalezienie właściwej osoby bądź nieosobowego źródła informacji niezbędnych do rozwiązania problemu; 
• od 7% do 20% łącznego czasu pracy urzędników lub funk-cjonariuszy ekspertów i specjalistów to czas poświęcany na udzielanie niedoświadczonym współpracownikom odpowie-dzi na pytania, które powtarzają się; 
• mniej niż 20% wiedzy generowanej w ujęciu ogólnym, jest utrwalana lub zapisywana, a instytucje nie poprawiają tego wyniku. Istnienie wyżej wymienionych dysfunkcji w odniesieniu do za-rządzania wiedzą powoduje realne straty: 
• na skutek niewłaściwego zarządzania wiedzą przedsiębior-stwa z listy FORTUNE 500317 tracą średnio ponad 5 tys. USD w przeliczeniu na 1 pracownika. W ujęciu rocznym całkowita strata tych przedsiębiorstw przekracza 50 mld USD z tego ty-tułu318; 
• około 17% brytyjskich pracowników jest przekonana, że pracodawca w pełni wykorzystuje ich umiejętności, nato-miast 63% uważa, że nie ma to miejsca, zaś 20% twierdzi, iż są zniechęcani do jakiejkolwiek aktywności. Szacunki wska-zują, że brytyjska gospodarka traci przez to 39–48 mld GBP w skali roku319; 
• z badań przeprowadzonych przez KPMG oraz SMG/KRC w 2004 roku na reprezentatywnej próbie 121 największych polskich firm wynika, że straty związane z nieefektywnym wykorzystaniem wiedzy wynoszą 4,5 tys. PLN na 1 pracow-nika rocznie320. Czy wobec tego w przypadku instytucji jest lepiej niż w zapre-zentowanych organizacjach świata biznesu? Niestety nie jest. Taki stan rzeczy powodują: 

                                                            317 Coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, klasyfiko-wanych przez magazyn Fortune. 318 Dane IDC – International Data Corporation. 319 Dane Instytutu Gallupa. 320 Dane KPMG International – międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych.  
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• trudniejsza do dostrzeżenia i opisania modelem relacja koszt-efekt (w instytucjach), w przeciwieństwie do koszt-zysk/strata (w organizacjach); 
• jeszcze kilkadziesiąt lat temu w instytucjach stosowano za-sadę „cel uświęca środki” (nie należy liczyć się z kosztami, najistotniejszy jest efekt) lub co gorsze najważniejsze, że funkcjonujemy (wykonujemy minimum pracy, za możliwie duże dochody). Dopiero od kilkunastu lat zwraca się uwagę na relacje: czas, koszt i jakość; 
• nowoczesne technologie, tworzone z myślą o usprawnianiu pracy przez wyparcie rozwiązań nieefektywnych, bardzo często wdrażane są dodatkowo, a funkcjonując równolegle, trwonią czas, który należało by wykorzystać na rozwój wie-dzy; 
• ciągłe wpływy osób, które nie zrozumiały lub nie chcą zaak-ceptować transformacji ustrojowej; 
• produkt wytwórczości instytucji nie podlega zasadom kon-kurencyjności, na których opiera się rynek. Na przykład w państwie jest tylko jedna policja, więc trudno jest oceniać, czy mogłaby działać lepiej skoro innej, konkurencyjnej policji nie ma. Wobec tego, w przypadku instytucji, odniesień nale-żałoby szukać poza granicami kraju, co z kolei utrudnia sprawę, ponieważ relacje i porównania międzynarodowe winny uwzględniać czynniki społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, a także kulturowość i tradycję.   

Wiedza i hierarchia poznawcza  Pierwsze udokumentowane działania człowieka ukierunkowa-ne na wiedzę samą w sobie miały miejsce ponad 2500 lat temu  w starożytności. Wówczas grecki filozof, poeta, mędrzec, polityk i mąż stanu Solon (ur. ok. 640 r.p.n.e., zm. ok. 560 r.p.n.e.) jako pierw-szy gromadził informacje o otaczającym świecie, relacjach społecz-nych, poddawał je analizie i budował wiedzę, którą formułował choć-by  w ustanawianych rozwiązaniach prawnych, z których wiele funkcjo-nuje w obecnych ustrojach prawno-politycznych. Najlepiej rozpowszechniona teza Solona odnosząca się do wie-dzy brzmi: „doświadczenie, to suma błędów, które popełniliśmy”. Rozumiał, że błędów nie da się uniknąć, ale każdy z nich należy we 
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właściwy sposób wykorzystać. Jeżeli w ujęciu indywidualnym lub ogólnym (instytucjonalnym) powielamy błędy, to w krótkim czasie narazimy się na niebezpieczeństwo. Jeśli ktoś (również instytucja) będzie miał świadomość tej naszej słabości czy wręcz nieudolności natychmiast to przeciwko nam wykorzysta. Zatem ze względu na ogólnie pojęte bezpieczeństwo nie możemy pozostawiać błędów bez analizy, w której efekcie będziemy zdolni podjąć pewne działania zmierzające do ich usunięcia. Formułując odpowiedź na pytanie co to jest wiedza lub inaczej poznanie uzyskujemy definicję wiedzy. Platon z Aten (ur. ok. 427 r.p.n.e., zm. ok. 347 r.p.n.e.) jest twórcą klasycznej teorii wiedzy, którą definiował jako prawdziwy, dobrze uzasadniony sąd. W swoich roz-ważaniach wyróżnił wiedzę ogólną i pewną oraz mniemanie. Nowożytne źródła podają, że wiedzą jest zespół przekonań zgodnych z rzeczywistością, ogół umiejętności ludzkich321 lub ogół wiadomości z jakiejś dziedziny zdobytych przez naukę322. Zaprezen-towane definicje słownikowe nie ujmują jednego niezwykle ważnego aspektu,  a mianowicie możliwości logicznego i efektywnego wykorzystania tych przekonań, umiejętności i wiadomości. Tylko praktyczne zasto-sowanie wiedzy zakończone powodzeniem upewnia, że jest to wiedza w istocie. W kontekście zaprezentowanych definicji doświadczenia i wie-dzy można konstatować, że doświadczenie łączące wszystkie infor-macje pozyskane w drodze przeżyć i obserwacji stanowi jedno ze źródeł wiedzy. Hierarchia poznawcza (rys. 1) u podstawy budowania wiedzy i mądrości wyróżnia dane. Stanowi je absolutnie wszystko co nas otacza między innymi surowe fakty, słowa, znaki, symbole i licz-by.  Dopiero w wyniku przetworzenia, nadania im kontekstu, po-grupowania stają się wartościowe i nabierają znaczenia informacji. Wiedza powiązana jest z umiejętnym doborem informacji i zdolno-ścią do ich zastosowania oraz z doświadczeniem, które uwzględnia tego konsekwencje. Wiedza powstaje z informacji, które są dla od-biorcy istotne i zostały zweryfikowane w praktyce323. Mądrość jest to 
                                                            321 S. Skorupka, s. 891. 322 W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980, s. 862. 323 M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr. 798, s. 16,  www.uci.agh.edu.pl, [dostęp: 15.05.2018]. 
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umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, wybrania najlep-szego z kilku możliwych rozwiązań. Różnicę pomiędzy wiedzą a mą-drością doskonale pokazują liczne przykłady osób z naszego otocze-nia, które posiadają gruntowne wykształcenie z zakresu ekonomii, potwierdzone dyplomem ukończenia prestiżowej uczelni, nie potra-fiących mimo to racjonalnie zarządzać budżetem na poziomie gospo-darstwa domowego.   

  Rys. 1. Hierarchia poznawcza Źródło: Opracowanie własne. na podstawie rozważań Milana Zeleny i Marka Cooleya 
z 1987 r. 

 Wiedza w obszarze nauk o zarządzaniu rozpatrywana jest jako strategiczny zasób organizacji. Rzetelna realizacja każdego działania wymaga wykorzystywania aktualnej wiedzy. Często jest ona sama w sobie produktem. Ma to miejsce między innymi w przypadku firm consultingowych, które świadczą usługi w postaci doradztwa na rzecz różnych podmiotów. Jego zakres i charakter jest praktycznie 
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nieograniczony, gdyż może obejmować każdą sferę działalności, we wszystkich branżach.  Ponadto wiedza ma ważną i jednocześnie unikalną cechę, względem wszystkich innych zasobów. Właściwie zarządzana, nie podlega wyczerpaniu. Może być jednocześnie w całości lub części lo-kowana  w kilku miejscach. Zdolna jest bez uszczerbku, w umyśle jej posiada-cza, przetrwać kryzysy militarne i finansowe. Bardziej niż inne zaso-by, odporna jest na kradzież czy nieumyślną stratę.  Ryszard Rudnicki w 2006 roku rozważał hierarchię poznawczą  w następujących aspektach (rys. 2): 
• horyzont postrzegania; 
• zależność od kontekstu; 
• ukierunkowanie na wartości; 
• technologie informacyjne/ludzie.  

  Rys. 2. Różnice pomiędzy danymi, informacją, wiedzą a mądrością Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: R. Rudnicki, Wpływ koncepcji zarządza-
nia wiedzą na kształt organizacji, Warszawa 2006, s. 20.  
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Rozwój technologii informacyjnych, a także badania naukowe ukierunkowane na zarządzanie wiedzą przeprowadzone po 2006 roku pozwalają przemieścić linię rozgraniczenia zdolności technolo-gicznych i ludzkich nieco wyżej, a mianowicie na poziom wiedzy, gdzie mogą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.   
Zespołowe (organizacyjne) uczenie się  Wiek XXI już dziś należy uznać za erę ludzkiego intelektu. Wie-dza, bardziej niż kapitał i praca determinuje długość życia firmy i wzrost jej dochodów. Wiedza to informacje i dane poddane katego-ryzacji, sklasyfikowane, „oczyszczone”, uporządkowane, przeanali-zowane. Paradoksem współczesności jest to, że mimo zalewu infor-macji i łatwości jej uzyskania poziom wiedzy organizacyjnej nie zwiększa się w sposób proporcjonalny. Oznacza to, że w wyścigu konkurencyjnym wygrywać będą te instytucje i przedsiębiorstwa, które w wyższym stopniu osiągną umiejętność przetwarzania infor-macji w wiedzę, co oznacza, że sukces instytucji czy przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od umiejętności człowieka324. Zespołowe (organizacyjne) uczenie się (rys. 3) to proces ciągłe-go dostosowywania się do zmian dynamicznie zachodzących w oto-czeniu,  u konkurencji oraz w nauce i technologii. Wywodzi się bezpośrednio ze świata organizmów żywych, w którym taka umiejętność określana jest jako zdolność do adaptacji. Składają się na niego dwa podstawo-we etapy: 

• zarządzanie wiedzą, czyli pozyskiwanie, tworzenie, wykorzy-stanie wiedzy i dzielenie się nią; 
• zarządzanie zmianą, czyli proces wdrażania zmian w instytu-cji (organizacji).   

                                                            324 G. Gierszewska, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 7–8.  
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 Rys. 3. Istota zespołowego uczenia się Źródło: Opracowanie własne.  Obecnie zespołowe (organizacyjne) uczenie się, którego rozwój trwa dopiero od 10 lat, bazujące na koncepcjach Chrisa Argyrisa  i Donalda Schona z Harvard University, jest w fazie dalszych rozwa-żań teoretycznych oraz wykorzystywania w praktyce. Funkcjonujące modele są ciągle zmieniane i doskonalone. Dynamiczny rozwój za-rządzania wiedzą wymusza intensyfikację działań ukierunkowanych na zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się. W Siłach Zbroj-nych RP zespołowemu uczeniu się służy System Wykorzystania Do-świadczeń. 
 
System wykorzystania doświadczeń 

 Wykorzystanie doświadczeń jest jednym z kluczowych elemen-tów zespołowego uczenia się w każdej organizacji, niezależnie od jej charakteru, zadań i struktury. Wojsko od wieków wykorzystywało doświadczenia z minionych wojen, kampanii i bitew w celu doskona-lenia strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, doktryn, organizacji oraz uzbrojenia. Jednak dopiero w ostatnich latach działania w obszarze wykorzystania doświadczeń nabrały kompleksowego i systemowego charakteru. Czerpiąc ze sprawdzonych rozwiązań NATO oraz armii państw sojuszniczych, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w Siłach Zbrojnych RP w 2007 roku stworzony został system zbierania i upowszechniania doświadczeń z operacji prowadzonych poza grani-cami kraju. Stosownie do zmieniających się uwarunkowań zewnętrz-nych oraz potrzeb operacyjnych, system ten ewoluował i w 2012 ro-ku został zastąpiony przez powszechny, narodowy System Wykorzy-stania Doświadczeń (SWD)325.  
                                                            325 J. Jabłoński, A. Lis, Szkolenie specjalistów wykorzystania doświadczeń w zakresie 
identyfikowania obserwacji, [w:] A. Lis, R. Reczkowski (red.), Innowacja i synergia 
w Siłach Zbrojnych RP, tom 1, Bydgoszcz 2012, s. 179. 
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Obecnie, wykorzystanie doświadczeń realizowane jest zgodnie  z jednolitym procesem obejmującym pięć etapów: identyfikację ob-serwacji, analizę, opracowywanie planów działań naprawczych, wdrażanie i monitorowanie zmian oraz weryfikację przyjętych roz-wiązań326. Proces Wykorzystania Doświadczeń (PWD), obejmujący procedury transformacji nabytego doświadczenia w pozytywnie zwe-ryfikowaną i wdrożoną zmianę na lepsze, jest jednolity dla wszyst-kich szczebli kierowania i dowodzenia. System Wykorzystania Do-świadczeń dotyczy każdej dziedziny funkcjonowania, systemów, zdolności, struktur i procedur. Odnosi się tak samo do rozwiązań już istniejących, jak i służyć może identyfikacji nowych potrzeb. Wdrożenie Systemu Wykorzystania Doświadczeń doprowadziło  do zmniejszenia ryzyka występowania i powielania błędów. Powta-rzalność osiągania sukcesów wzrosła. W wielu dziedzinach działalno-ści zredukowano koszty, przy jednoczesnej poprawie jakości wyko-nywania zadań. SWD jest jednym z narzędzi zespołowego uczenia się integrują-cym procesy: zarządzania wiedzą (identyfikacja obserwacji, analiza, upowszechnianie) i zarządzania zmianą (planowanie wdrożenia dzia-łań naprawczych i stawianie zadań, wdrażanie działań naprawczych, weryfikacja działań naprawczych)327.  

 Rys. 4. Integracja procesów zarządzania wiedzą i zmianą w PWD Źródło: Opracowanie własne. na podstawie:  
Instrukcji systemu wykorzystania doświadczeń, CDiS SZ, Bydgoszcz 2014, s. 9. 

                                                            326 Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń, Bydgoszcz 2014, s. 19. 327 Ibidem, s. 8. 
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 Obserwacje zbierane są w sposób ciągły, a pozyskane w ten sposób doświadczenia upowszechnianie są za pomocą publikacji i technologii informatycznych. Organizatorem Systemu wykorzystania doświadczeń jest Dy-rektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ), a koor-dynacja funkcjonowania realizowana jest przez podległy mu Pion Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń. Zatem organizacja i koordynacja funkcjonowania SWD realizowane są centralnie. Nato-miast struktury realizujące zadania SWD tworzone są przez dowód-ców poszczególnych szczebli dowodzenia, w miejscach dyslokacji jednostek wojskowych, na rzecz których pracują. Wyróżnia się tu struktury etatowe w postaci: oddziałów, wydziałów, sekcji i pojedyn-czych specjalistów oraz struktury nieetatowe utworzone z osób funk-cyjnych pełniących rolę punktów kontaktowych.   
Zadania w Systemie Wykorzystania Doświadczeń

Zadania organizato-
ra SWD 

zarządza Centralną Bazą Danych (CBD) i E-Biblioteką SWD realizuje współpracę w zakresie wykorzystania doświadczeń  ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi MON, w szczególności szkolnictwa, naukowymi i badawczymi (opracowanie dokumentacji, przedstawienie ekspertyz i opinii) organizuje odprawy rozliczeniowo-zadaniowe oraz z zakresu plano-wania i programowania rozwoju SWD przedstawia przełożonemu sprawozdania roczne, wnioski  i propozycje w zakresie funkcjonowanie SWD 

Zadania dowódcy 
określonego szcze-
bla 

tworzy i utrzymuje zdolność funkcjonowania SWDaktywnie uczestniczy w etapach PWDwdraża produkty PWD w podległych mu strukturachprowadzi sprawozdawczość w ujęciu rocznym

Zadania personelu 
SWD 

udziela pomocy przy wypełnianiu Arkusza Zgłoszenia Obserwacji prowadzi kwalifikacje zgłaszanych obserwacjiprowadzi analizy obserwacji zidentyfikowanychweryfikuje wdrożone działania naprawczegromadzi i upowszechnia sporządzone wnioski, rekomendacje, dobre praktyki oraz wykorzystane doświadczenia wymienia informacje w ramach SWDprowadzi Rejestr Zgłoszonych Obserwacji oraz w przypadku dużej ilości zgłoszeń opracowuje Listę Priorytetowych Analiz na bieżąco aktualizuje CBD przez wprowadzanie pozyskanych infor-macji i materiałów dotyczących rozpatrywanych obserwacji upowszechnia produkty PWD mające zastosowanie w jego jednostce oraz jednostkach podległych prowadzi szkolenia z zakresu SWD na własnym i niższym poziomie propaguje SWD i inspiruje do jego używaniaprowadzi sprawozdawczość w ujęciu rocznym
Zadania żołnierzy 
i pracowników RON  

zgłaszają obserwacje wykorzystują produkty PWD
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Narzędzia w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
 

Centralna Baza  
Danych (CBD) 

wprowadzanie materiałów związanych z procedowaną sprawą  na wszystkich jej etapach usystematyzowane archiwizowanie informacjiupowszechnianie produktów PWDzaawansowane wyszukiwanie i szybki dostęp do informacji zestawianie informacji na potrzeby sprawozdawczościzamieszczanie komentarzy
E-Biblioteka upowszechnianie produktów PWD Tabela 1. Zadania i narzędzia w Systemie Wykorzystania  Doświadczeń 
Źródło: Opracowanie własne. na podstawie Instrukcja systemu wykorzystania do-

świadczeń, Bydgoszcz 2014.  System Wykorzystania Doświadczeń jest narzędziem bardzo złożonym. Każdy z zachodzących w nim procesów, zaprezentowa-nych w sposób ogólny na rysunku 5, jest szczegółowo rozpisany na procedury. Całość funkcjonalnie integruje Centralna Baza Danych.  

  Rys. 5. Proces wykorzystania doświadczeń Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: Instrukcji systemu wykorzystania do-
świadczeń, Bydgoszcz 2014, s. 36.  Zaprezentowana została jedynie ogólna idea działania systemu. Szczegóły w postaci wyglądu CBD oraz zgromadzonych w niej do-świadczeń stanowią własność intelektualną Sił Zbrojnych oraz podle-
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gają tajemnicy służbowej, funkcjonując w ramach niejawnego syste-mu teleinformatycznego i w tym kontekście nie podlegają publikacji. Złożone działania zachodzące w systemie, zapewniające naj-wyższą jakość uzyskiwanych w jego oparciu produktów, wymagają gruntownego przygotowania specjalistów. Szkolenie personelu SWD realizowane jest tylko w jednym ośrodku kształcenia - Akademii Ma-rynarki Wojennej. Odbywa się na trzech kursach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania: 
• „System Wykorzystania Doświadczeń” - tydzień szkolenia; 
• „Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń” - tydzień szkolenia; 
• „Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjo-nalnych w Siłach Zbrojnych RP” - dwa tygodnie szkolenia. Ideą działania systemu jest poprawa tego, co już funkcjonuje oraz programowanie przyszłości. W tym kontekście System nie jest przeznaczony do nauki nowego pracownika. Realizuje się to w opar-ciu o stworzone i dostępne dokumenty normujące działalność insty-tucji. Natomiast jeśli w owych dokumentach coś jest opisane niewła-ściwie, zmieniło się otoczenie lub po prostu czegoś nie ma, to jest to pole działania i zadanie dla SWD. 

 
Organizacyjne aspekty wykorzystywania doświadczeń 
w instytucjach zhierarchizowanych  Dzielenie się wiedzą ma na celu zwiększanie efektywności dzia-łania organizacji. Jeżeli każdy pracownik wie co i dlaczego winien robić, to ich wspólna praca jest wydajniejsza. „Dzielenie się wiedzą to proces polegający na upowszechnianiu przez posiadacza wiedzy (po-siadaczem wiedzy może być zarówno indywidualny człowiek, jak i jednostka organizacyjna lub cała organizacja) wiedzy wśród odbior-ców w celu uzyskania wspólnego rozumienia rzeczywistości. Dziele-nie się wiedzą jest specyficzną formą uczenia się. O skuteczności pro-cesów dzielenia się wiedzą zazwyczaj decyduje brak wielu negatyw-nych zjawisk, które towarzyszą nieefektywnemu dzieleniu się wie-dzą328.” Wobec tak nakreślonej rzeczywistości winny istnieć pewne wa-runki organizacyjne lub instytucjonalne sprzyjające procesom trans-feru wiedzy, których wdrożenie ukierunkowane jest przede wszyst-
                                                            328 J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Warszawa 2014, s. 110. 



208 
 

kim na zniwelowanie lub zlikwidowanie barier formalnych i psycho-logicznych towarzyszących tym przedsięwzięciom. Owymi warunka-mi jest szeroko pojęta kultura organizacyjna łącząca techniczne, ma-terialne, psychologiczne i intelektualne aspekty zarządzania wiedzą. Kultura organizacji to zespół podstawowych założeń, które da-na instytucja ustanowiła pokonując wcześniejsze problemy, adaptu-jąc się do otoczenia, a także budując więzi wewnętrzne. Geert Hofste-de z Uniwersytetu w Maastricht definiuje kulturę organizacyjną jako „zaprogramowanie umysłów członków organizacji, zespół skutecznie wpajanych norm, wartości i reguł329”. Natomiast w „Leksykonie za-rządzania” kultura organizacyjna została określona jako „dusza, oso-bowość i tożsamość organizacji odróżniające ją od pozostałych330”. Wobec tego można konstatować, iż kultura organizacyjna to po pierwsze system łączący osobiste doświadczenia członków organiza-cji z jej zbiorową mądrością, a po wtóre proces zdobywania doświad-czeń grupowych (organizacyjnego uczenia się) oraz ustalania, które z nich należy zachować i kontynuować, a które bezwzględnie odrzucić. Mariusz Strojny z Akademii Ekonomicznej w Krakowie wyróż-nia za Charlesem Handym następujące typy kultury organizacyjnej oraz opisuje je pod względem podatności do zarządzania wiedzą331: 
• kultura oparta na sile – patron Zeus, władca bogów. Współ-cześnie to charyzmatyczny przywódca, który traci rację bytu w organizacjach zarządzanych wiedzą. Ludzie nie chcą pod-porządkować się nawet najbardziej charyzmatycznym przy-wódcom. Żaden nawet bardzo zdolny zarządzający nie ma możliwości zgromadzenia ogromnej wiedzy niezbędnej, aby dominował w organizacji; 
• kultura oparta na funkcjach – patron Apollo. Kultura silnie zbiurokratyzowana, rozbudowana też traci rację bytu w or-ganizacjach zarządzanych wiedzą. Jest nieelastyczna, nie za-pewnia innowacyjności i szybkości działania, które to cechy kultury dają współcześnie przedsiębiorstwu szansę na suk-ces rynkowy; 
• kultura oparta na zadaniach – patronka Atena. Organizacje zorientowane na realizację licznych projektów z kulturą wy-

                                                            329 G. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2000, s. 38. 330 Leksykon zarządzania, Warszawa 2004, s. 251. 331 M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstw, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna Wydział Zarządzania w Krakowie, Kraków 2003, s. 288–289. 
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soce adaptatywną. Sprawdza się w przedsiębiorstwach kon-kurujących także o wiedzę, gdyż są one elastyczne, szybkie w działaniu, kreatywne, gotowe na wyzwania otoczenia. Kon-kurencyjny rynek, coraz krótszy cykl życia produktów, ko-nieczność szybkiej reakcji – takie warunki narzuca przedsię-biorstwom gospodarka oparta na wiedzy; 
• kultura oparta na osobie – patron Dionizos, opiekun wybit-nych, zorientowanych na siebie jednostek. Centralnym punk-tem takiej kultury jest osoba. Kultura dostosowuje się do człowieka, jego potrzeb, oczekiwań, wartości a nie odwrot-nie. To jest właśnie wartością tej kultury i stanowi o przydat-ności dla zarządzania wiedzą. Wprowadzanie zarządzania wiedzą w instytucji to inaczej ini-cjowanie zmian (zarządzanie zmianą). Twarde zmiany, które nie idą w parze ze zmianami w stosunkach międzyludzkich, w kulturze fir-my, z góry skazane są na niepowodzenia. Jedyną szansą na sukces jest zaadaptowanie do zmian kluczowych elementów struktury organiza-cyjnej. Zaczynać trzeba od zmian postaw i zachowań ludzi w organi-zacji wprowadzającej zmiany i liczyć się z tym, że trwają one nieraz latami332.  Według Beaty Mierzejewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej najważniejszym wyzwaniem dla organizacji pragnącej zostać liderem zarządzania wiedzą będzie stworzenie kultury dzielenia się wiedzą. Kluczowymi wartościami i postawami definiującymi taką kulturę są333: 
• współpraca - bliskie, oparte na zaufaniu, relacje z kolegami z pracy sprawiają, że pracownicy chętniej dzielą się wiedzą. Ludzie chcą dzielić się wiedzą z osobami, które znają, lubią i szanują. Ponadto osoby, które ze sobą współpracują, tworzą długotrwałe relacje, dające im poczucie, że jeżeli dziś podzie-lą się swoją wiedzą z kolegą, to on odwzajemni się innym ra-zem; 
• otwartość - otwartość w zarządzaniu firmą oznacza infor-mowanie pracowników o wielu aspektach jej funkcjonowa-nia. Menedżerowie, dla których otwartość jest ważną warto-ścią, komunikują podwładnym powody podjęcia decyzji oraz 

                                                            332 J. Szaban, Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Warszawa 2003, s. 48. 333 B. Mierzejewska, Zarządzanie wiedzą unplugged, „E-mentor”, 2003, nr 3. 
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często pytają o informację zwrotną. Z drugiej strony, pra-cownicy także mówią o swoich obawach, wątpliwościach i uwagach. Co więcej, kultura oparta na otwartości zakłada także brak ukrytych celów i motywów postępowania; 
• zaufanie - zaufanie między pracownikami zwiększa szansę podzielenia się swoją wiedzą i jest szczególnie ważne dla przekazywania wiedzy „cichej”. W organizacji, gdzie zaufanie jest ważną wartością, ludzie nie wykorzystują wiedzy prze-ciwko sobie, są uczciwi i darzą się szacunkiem. Ufając w umiejętności podwładnych, przełożeni nie sprawdzają ciągle ich pracy. W takiej organizacji pracownicy nie boją się przy-znawać do błędów; 
• uczenie się na błędach - oznacza poświęcanie czasu na re-fleksję i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów, aby uniknąć ich w przyszłości. Istotne jest ponadto, aby pracow-nicy nie bali się przyznać do popełnionego błędu, aby rów-nież inni mogli wyciągnąć z tej lekcji wnioski. Niestety pol-skie przedsiębiorstwa zdają się ignorować tę - jakże ważną dla kultury dzielenia się wiedzą - postawę: z badań Katedry Teorii Zarządzania SGH wynika, że ponad 42% menedżerów największych polskich przedsiębiorstw jest zdania, że pra-cownicy ich firm boją się przyznać do błędów. Wolą je zatu-szować lub naprawić bez wiedzy swoich przełożonych i kole-gów, odbierając innym tym samym możliwość czerpania z ich wartościowych doświadczeń. Inna rzecz, że przełożeni też nie są wystarczająco wyrozumiali i otwarci na tego typu in-formacje; a brak odpowiedniego zrozumienia ze strony prze-łożonych dla uczenia się na błędach uniemożliwia promowa-nie takich postaw; 
• stałe uczenie się - czyli ciągłe doskonalenie swoich umiejęt-ności, rozwijanie wiedzy; 
• łamanie reguł i kształtowanie nowego porządku - z jednej strony wiemy, że dla efektywnego działania systemu zarzą-dzania wiedzą, a co za tym idzie i firmy, ważne jest, aby pra-cownicy postępowali zgodnie z procedurami. Jeżeli bowiem wpiszemy pozyskiwanie, transfer i wykorzystanie wiedzy w procesy biznesowe tak, aby uniknąć „odkrywania koła na nowo” czy skrócić czas potrzebny na dotarcie do potrzebnej wiedzy, nie będziemy mogli pozwolić na dowolne, a więc czę-sto nieefektywne, przypadkowe zachowania pracowni-



211 
 

ków.Z drugiej strony, wyobraźmy sobie, że pracownik, który zawsze obsługiwał klienta zgodnie z procedurą, znajduje nowy sposób postępowania, który wpłynie znacząco na wzrost satysfakcji tego klienta. Przykład ten pokazuje, że aby umożliwić powstawanie innowacji, kultura powinna również pozwalać na łamanie reguł (ang. break and make the rules). Ważne jest natomiast zrozumienie, że ślepe posłuszeństwo w przestrzeganiu procedur ogranicza elastyczność i możli-wość dostosowania się do zmieniających się oczekiwań klien-ta. Jednak by zestawione powyżej wartości mogły zaistnieć, to wcześniej należy pokonać szereg barier uniemożliwiających dzielenie się wiedzą. Próby nakazowego zmuszenia ludzi do przekazywania swojej wiedzy innym mają wymiar krótkotrwały i obarczone są wie-loma niedomówieniami. Należy zatem wywołać wewnętrzną i szczerą potrzebę dzielenia się wiedzą.  Jak wynika z zaprezentowanych powyżej materiałów, a ponadto uwzględniając przeprowadzone wywiady eksperckie oraz obserwacje własne, można stwierdzić, iż w instytucjach zhierarchizowanych ist-nieje wiele przeszkód w efektywnym zarządzaniu wiedzą i dzieleniu się doświadczeniami. W związku z tym, że w Systemie Wykorzystania Doświadczeń kluczowymi czynnikami sukcesu są: świadomość roli i znaczenia SWD wśród dowódców, zaangażowanie dowódców w kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej organizacyjnemu uczeniu się, umiejętności i chęć identyfikowania i eliminowania błę-dów, procedowanie doświadczeń zgodnie z priorytetami, udział w systemie wszystkich żołnierzy i pracowników RON oraz gotowość i chęć dzielenia się wiedzą, to większość działań mających na celu po-prawę funkcjonowania SWD, winna mieć charakter organizacyjny i psychologiczny. Powyższa teza dotyczy wszystkich instytucji zhierar-chizowanych. Przykładami takich rozwiązań w Siłach Zbrojnych RP są podej-ścia i przedsięwzięcia wspólnie angażujące żołnierzy i pracowników różnych rodzajów sił, poziomów, szczebli, korpusów, a bazujące stric-te na ich doświadczeniu i wiedzy. Można wśród nich wyróżnić między innymi: 
• podejście zdolnościowe - (ang. capability approach) - polega na sprecyzowaniu konkretnych obszarów potencjalnych sprawności, umiejętności lub możliwości podmiotu, wynika-jących z jego właściwości i cech, które pozwalają na podjęcie 
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działań zmierzających do osiągnięcia pożądanych efektów334. Podejście zdolnościowe realizowane jest w Siłach Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia (polityczno-wojskowym, strategiczno-operacyjnym i taktycznym). Ze wszystkich wyodrębnionych zdolności sporządza się Katalog zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
• systemy funkcjonalne - uporządkowane zbiory logiczne wy-odrębnionych i organizacyjnie powiązanych podsystemów i obszarów działalności RON335 zmierzających do realizacji podejścia zdolnościowego. Wyróżniono następujące systemy funkcjonalne: wsparcia dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, logistyki, uzupełnień i mobili-zacji, szkolenia336.  Dla porządku należy dodać, że wynikiem podejścia zdolnościo-wego i uwzględniania systemów funkcjonalnych obecnie (2018) w Siłach Zbrojnych RP są:  
• Katalog zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej337 opracowany w 2014 roku, który utrzymał pięć kluczowych zdolności wyróżnionych w 2013 roku: zdolność do dowo-dzenia, zdolność do rozpoznania, zdolność do rażenia, zdol-ność do logistycznego zabezpieczenia działań (zawierająca zdolności do wsparcia działań, przerzutu i mobilności), zdol-ność do przetrwania i ochrony wojsk; 
• Komponenty funkcjonalne zdolności operacyjnych, które w odniesieniu do Sił Zbrojnych RP definiują możliwość reali-zacji ich misji i zadań: doktryny, organizacja, szkolenie, 

                                                            334 Wytyczne do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Decyzją Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. 335 Rozkaz nr 599/SG/P5 Szefa SG WP z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie Opra-
cowania Katalogu zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 17. 336 M. Gocuł, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych, „Kwartanik Bellona”, 2014, nr 1, s. 22.  337 Opracowany zgodnie z Decyzją nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych do przeprowadze-
nia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, na podstawie Rozkazu nr 599/SG/P5 Szefa SG WP z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania Katalogu zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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uzbrojenie i sprzęt wojskowy, zasoby osobowe, przywódz-two, infrastruktura oraz interoperacyjność.338. Żołnierze w ramach tych nowych rozwiązań wychodzą poza formalną strukturę podległości służbowej wynikającej z hierarchicz-ności i niezależnie od stopnia wojskowego, lat wysługi, szczebla jed-nostki wspólnie działają by osiągnąć zamierzony cel. Wobec tego za-rządzanie wiedzą to nie tylko budowa drogiego i skomplikowanego systemu informatycznego. To przede wszystkim tworzenie odpo-wiedniej kultury organizacyjnej, atmosfery sprzyjającej dzieleniu się wiedzą. Udowodnienie pracownikom, że mają realny wpływ na ro-dzaj i sposób realizowanych zadań, że zaangażowanie, twórczość i innowacyjność popłaca. Wykorzystywanie do tego celu systemu ka-drowego, dyscyplinarnego (nagradzanie). Jednak u podstaw tych wszystkich działań leży zorganizowanie czasu i miejsca na spotkanie z podwładnymi czy współpracownikami. 
 
Podsumowanie  W czasie dynamicznego rozwoju wiedzy, technologii i teorii za-rządzania należy w skali globalnej zwracać uwagę na pojawiające się rozwiązania oraz rozważać możliwości i sposoby ich wykorzystania. Pozostawanie biernym na zachodzące zmiany prowadzić będzie do postępującej dysproporcji wobec tych, którzy zachowują się aktyw-nie. Przy zmianach, które następują tak szybko i gwałtownie, jedno niewłaściwe działanie może decydować o przewadze.  Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono koniecz-ność wykorzystywania doświadczeń w instytucjach zhierarchizowa-nych. Jako przykład narzędzia służącego do realizacji tego celu zapre-zentowano System Wykorzystania Doświadczeń funkcjonujący od wielu lat w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawiono jego funkcjonalność i podstawowe zasady działania. Wskazano trudności towarzyszące zarządzaniu wiedzą wynikające z charakteru instytucji, kultury orga-nizacji. Podano sposoby ich łagodzenia, pozostające bez wpływu na oczywistą strukturę hierarchiczną. Rozważania przeprowadzone w artykule winny przekonać żoł-nierzy i pracowników resortu obrony narodowej, którzy wątpią lub pozostają obojętni wobec Systemu Wykorzystania Doświadczeń i ko-
                                                            338 Decyzja nr 56/Org/P5 MON z 24 grudnia 2013 roku w sprawie Organizatorów 
Systemów Funkcjonalnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.   
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nieczności zespołowego uczenia się. Powinny również zainspirować pozostałych funkcjonariuszy i urzędników do tworzenia własnych narzędzi zarządzania wiedzą na przykład w oparciu o SWD. Politycy i urzędnicy wysokich szczebli w oczywisty sposób mogą czynić roz-ważania nad stworzeniem systemu międzyresortowego, jako jednego z komponentów narodowego kompleksu Gospodarki Opartej na Wie-dzy339. Konfucjusz o wiedzy mówił krótko: „Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wie-dza.” Rozwijając tą sentencję można dokonać następującego stopnio-wania: 
• najlepiej jest wiedzieć i wiedzieć, że się wie; 
• dobrze jest wiedzieć, że się nie wie; 
• nieźle jest wiedzieć, ale nie zdawać sobie z tego sprawy; 
• najgorzej jest nie wiedzieć, że się nie wie. W kontekście mądrości Konfucjusza i tematu przeprowadzonej pracy badawczej konstatujemy, iż wiemy, że wykorzystanie doświad-czeń w instytucjach zhierarchizowanych jest możliwe, a wręcz ko-nieczne, a efektywne funkcjonowanie Systemu Wykorzystania Do-świadczeń w Siłach Zbrojnych RP ten fakt potwierdza.  

Abstract  The article presents the organizational aspects that affect func-tioning of the Polish Army Lessons Learned System, as the sample of organizational learning tools in public institutions, in which relation-ships are regulated by the formal hierarchy. According to analysis of publications and documentation, expert interviews and own observa-tions found necessary for structured knowledge management, as a source of effectiveness and competitive advantage. Lessons Learned Process was described as the source of changes in disorderly affairs and inventions of new skills and needs. Also it was found that Lessons Learned and general knowledge management in highly hierarchic institutions is difficult because of many formal and psychological 
                                                            339 Gospodarka Oparta na Wiedzy to gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, orga-nizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjające szybszemu rozwojowi gospodar-czemu. źródło: Bank Światowy/ OECD 
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bariers. In addition, according to researches, described learn proven ways and actions, which favors the organizational learning.       
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Krzysztof Kubiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   

TURCJA MIĘDZY OSMANIZMEM A ATLANTYZMEM.  
PRZYPADEK BAZ WOJSKOWYCH W KATARZE I SOMALII 

 
 

Wstęp 
 2 grudnia 2015 roku prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, złożył wizytę w Katarze ogłaszając zamiar utworzenia w tym kraju bazy wojskowej – pierwszej takiej tureckiej instalacji w basenie Zato-ki Perskiej. Rok później ujawniono, że baza stanowi część znacznie rozleglejszego porozumienia obronnego. To dzięki jego postanowie-niom Katar miał przetrwać w nieodległej przyszłości ostry konflikt polityczny z pozostałymi, pozostającymi pod wpływem Arabii Sau-dyjskiej, państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej.  30 września 2017 roku na somalijskim wybrzeżu, w rejonie Ja-ziira pod Mogadiszu, oficjalnie funkcjonować zaczęła pierwsza turec-ka baza wojskowa w Afryce. W inaugurującej jej działalność uroczy-stości uczestniczyli premier Somalii Hassan Ali Khaire340 oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Turcji Hulusi Akar.  
                                                            340 Halusi Akar (ur. 17 stycznia 1952) należy do nowej elity wojskowej, która – mimo, że ukształtowana w duchu kemalizu – poparła prezydenta Recep Tayyip Erdoğan i jego wizję przeobrażenia państwa. Po ukończeniu Akademii Piechoty i Akademii Wojskowej w 1975 roku został skierowany na studia do Wielkiej Bryta-nii, gdzie zgłębiał nauki polityczne i dyplomację na Queens University Belfast. Na jego karierę wojskową składają się wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy plutonu począwszy. Był również wykładowcą w różnych szkołach wojskowych, pełnił służbę w oddziałach tureckiego sztabu generalnego oraz w Południowym Dowództwie NATO w Neapolu (1990–1993). Następnie był asystentem dowódcy wojsk lądowych, kierował Wojskowym Biurem Informacyjnym, a w latach 1997–1998 dowodził Brygadą Turecką wchodzącą w skład sił międzynarodowych w Bo-śni. W 1998 roku awansowany na pierwszy stopień generalski dowodził Brygadą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie ponownie pełnił służbę w Neapolu, tym razem jako Szef Wydziału Planowania Politycznego Dowództwa Południowego. Po powrocie do Turcji w 2002 objął funkcję komendanta Akademii Wojskowej, a następnie Akademii Sztabu Generalnego (jako generał major). Kolejnym etapem kariery, z którym wiązał się awans do stopnia generała porucznika była funkcja szefa logistyki wojsk lądowych. Następnie dowodził 3. Korpusem (stacjonujący w 
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Są to pierwsze, od ponad stulecia, instalacje wojskowe zorgani-zowane przez Turcję w państwach, z którymi Republika nie posiada wspólnej granicy. Proces krystalizowania się tureckiej koncepcji po-nownego „zainstalowania się” w Zatoce Perskiej oraz Afryce i wynika-jące z niego konsekwencje zasługują na uważną analizę, gdyż jest to – w szczególny sposób – egzemplifikacja zmiany w postrzeganiu przez Turcję własnej roli i znaczenia w przestrzeni międzynarodowej. Dwa wyżej przedstawione epizody świadczą, że Turcja podjęła próby po-wrotu na obszary, które ongiś wchodziły w skład Imperium Osmań-skiego. Stanowi to odejście zarówno od koncepcji kemalistowskiej, wypracowanej przez twórcę Republiki Tureckiej, Mustafę Kemala Atatürka, z zakładającej ograniczenie rudymentarnych interesów państwa do jego naturalnych granic etnicznych, jak i symptom ze-rwania z koncepcją atlantycką, czyli wiążącą bezpieczeństwo państwa przede wszystkim z Sojuszem Północnoatlantyckim, do którego Re-publika Turecka przystąpiła (wspólnie z Grecją) w 1952 roku. Pod-kreślić też należy, że o ile zaangażowanie tureckie w Syrii można by-ło, nie negując przywiązania Turcji zarówno do kemalizmu, jak i atlantyzmu, tłumaczyć dążeniem do wywierania wpływu na sytuację rozgrywającą się w bezpośredniej bliskości granic państwa, o tyle budowa instalacji w Katarze i Somalii ma już zupełnie inny wymiar.  Tak zwana Arabia Wschodnia, czyli część Półwyspu Arabskiego obmywana przez wody Zatoki Perskiej zaczęła powoli przechodzić do brytyjskiej strefy wpływów na początku XIX wieku i to nie za sprawą Londynu, lecz kontrolującej już znaczną część Półwyspu Dekan - Kompanii Wschodnioindyjskiej. Powtarzające się napady piratów arabskich na statki Kompanii zmusiły brytyjską firmę do podejmo-wania kampanii odwetowych. Politykę tę kontynuowano po przejęciu zasobów Kompanii przez państwo w 1858 roku (w następstwie in-dyjskiego Wielkiego Buntu). W konsekwencji państewka, które no-minalnie choćby uznawały zwierzchność Imperium Osmańskiego: południowa część Jemenu z Adenem, Muscat i Oman, tak zwane Pań-stwa Traktatowe (obecne Zjednoczone Emiraty Arabskie), Bahrain, 
                                                                                                                                                   rejonie Stambułu), był zastępcą szefa Sztabu Generalnego (2011–2013), dowódcą wojsk lądowych (2013–2015), a sierpniu 2015 roku został wyznaczony na 29 szefa Sztabu Generalnego. Podczas groteskowej próby zamachu stanu w sierpniu 2016 roku pojmali go puczyści. Przetrzymywanego w bazie lotniczej generała usiłowano wówczas skłonić do opowiedzenia się po stronie buntu. Następnie nadzorował operację „Tarcza Eufratu”. 9 lipca 2018 roku jako pierwszy w dziejach Republiki generał w służbie czynnej wszedł w skład rządu jako minister obrony narodowej. 



218 
 

Katar, a ostatecznie i Kuwejt stały się brytyjskimi protektoratami. Z kolei zwierzchność Turcji nad pozostałymi odcinkami wybrzeża wschodniej zachodniej części Zatoki Perskiej pozostała czysto nomi-nalna, gdyż pozostawały one pod kontrolą Saudów341.  Z kolei w Afryce pokonana w czasie wojny trypolitańskej (1911–1912) Turcja utraciła na rzecz Królestwa Włoch Libię (oraz Dodekanez)342. Oznaczało to praktycznie koniec osmańskiej obecno-ści w Afryce, gdyż wcześniej, jeszcze w latach 30. XIX wieku na fak-tyczną suwerenność wybił się Egipt, który jednak w roku 1882 roku stał się faktycznym, a w 1914 roku również formalnym protektora-tem brytyjskim. Wyrosła na gruzach Turcji osmańskiej Republika Turecka Mustafy Kemala, zwanego Atatürkiem, nie miała przez całe dekady, praktycznie niemal przez stulecie ani sił, ani też politycznej woli, by angażować się w poważniejszy sposób w sprawy Zatoki Per-skiej oraz kwestie afrykańskie, zwłaszcza zaś odnoszące się do Sahe-lu, czy też Afryki Subsaharyjskiej.  Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero na początku XXI wieku, a owe przewartościowanie w polityce afrykańskiej należy wiązać, w sposób absolutnie bezpośredni, z przejęciem władzy przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), na czele której stał obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan343. Wspomnieć przy tym należy, że AKP wywodzi się bezpośrednio ze zdelegalizowanej w 2001 roku przez turecki Trybunał Konstytucyjny (ze względu na islamski charakter i mające z tego wynikać zagrożenia dla świeckiego charakteru Republiki) Partii Cnoty (Fazilet). W chwili odebrania możliwości działania była ona trzecią, co do wielkości, siłą polityczną państwa, posiadając 102 mandaty, w liczącym 550 depu-towanych parlamencie344. We wcześniejszym turbulentnym okresie, który nastąpił po za-kończeniu zimnej wojny, Turcja kierowała swą uwagę przede wszystkim w kierunku Azji Środkowej, gdzie rozpad Związku So-wieckiego wytworzył próżnię sił i liczono na zdobycie wpływów 
                                                            341 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Warszawa 2004, s. 207–215.  342 B. Vandervort, To the Fourth Shore. Italy’s War for Libya (1911–1912), Roma 2012, s. 143–153.  
343 E. Bacchi, A timeline of the Turkish Africa policy, https://ovipot.hypotheses.org, [dostęp: 09.10.2018]. 344 A. Szymański, Secularism in Turkey – What Is It All About Today?, https://ecpr.eu, [dostęp: 25.11.2018]. 
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wśród tureckojęzycznych (turkijskiech) narodów i ludów regionu345. Angażowano się również, choć na mniejszą skalę na Bałkanach, gdzie Turcja usiłowała odegrać rolę protektora i obrońcy muzułmanów w Bośni. Działania Ankary były jednak stosunkowo mało dynamiczne, dość reaktywne, a poza tym napotykały na przeciwdziałanie Rosji, Iranu, Chin, Stanów Zjednoczonych, a nawet Arabii Saudyjskiej, które to państwo podjęło wysiłki infiltrowania regionu pod hasłem powro-tu do muzułmańskich korzeni, a mogło na ten cel przeznaczyć znacz-nie większe środki. Kwestią kluczową była jednak chyba kwestia wo-li. W Turcji myślano o członkostwie w Unii Europejskiej, a elity Repu-bliki przywiązane do założeń kemalizmu nie przejawiały ani nad-miernej woli rozszerzania strefy wpływów, ani nie dysponowały od-powiednim dla prowadzenia takiej polityki zapleczem intelektual-nym.  
Strategiczne partnerstwo z Katarem 
 Turecki „powrót” nad Zatokę Perską rozpoczął się nad wyraz skromnie. Choć stosunki z Arabią Saudyjską nawiązano jeszcze w 1932 roku, to przez dekady nie nabrały one dynamiki. W tle bieżą-cych wydarzeń pozostawały wszak resentymenty historyczne. Nawet 
                                                            345 Narody i ludy turkijskie (tureckie) liczą około 150 milionów ludzi. Obecnie ist-nieje prócz Turcji i nieuznawanej międzynarodowo Tureckiej Republiki Północnego Cypru istniej pięć państw narodowych stworzonych przez narody turkijskie: Azer-bejdżan (86,6 tys. km2, 9,1 mln mieszkańców, w tym 90,6% Azerów), Kazach-stan (2 717,3 tys. km², 15,4 mln, w tym 63,1% Kazachów), Kirgistan (98,5 tys. km², 5,4 mln, w tym 69% Kirgizów), Turkmenistan (88,1 tys. km², 5,2 mln, w tym 72% Turkmenów), Uzbekistan (447,4 tys. km², 27,6 mln, w tym 80% Uzbeków). W obrę-bie Federacji Rosyjskiej istnieją z kolei republiki autonomiczne ludów turkijskich: Ałtajska (93,0 tys. km², 0,2 mln, w tym 30% Ałtajczyków), Baszkirska (142,9 tys. km², 4,0 mln, w tym 29,8% Baszkirów), Kabardo-Bałkarska (12,5 tys. km², 0,9 mln, w tym 12,7% Bałkarów), Karaczajo-Czerkieska (14,1 tys. km², 0,5 mln, w tym 41% Karaczajów), Jakucka (3 078,1 tys. km² 0,9 mln mieszkańców, w tym 49,9% Jaku-tów), Tatarstańska (68,0 tys. km², 3,8 mln, w tym 52,9% Tatarów), Tuw-ska (170,5 tys. km², 0,3 mln, w tym 77% Tuwińców), Republika Chakasji (61,6 tys. km², 0,5 mln mieszkańców, w tym 12,1% Chakasów), Czuwaszja (18,3 tys. km² powierzchni, 1,3 mln mieszkańców, w tym 67,7% Czuwaszów. W Dagestanie na 3,0 mln mieszkańców 12,9% mieszkańców stanowią tureccy Kumycy. W chińskim re-gionie autonomicznym Sinciang-Ujgur na 21,3 mln mieszkańców 45% stanowią Ujgurowie, w południowej Mołdowie mieszka około 150 000 Gagauzów, w uzbec-kiej Karakałpacj, na 1,6 mln mieszkańców 32,1% to Karakałpakowie. Ludy turkij-skie zamieszkują ponadto w Iranie, Iraku, Gruzji, Bułgarii, Macedonii, Tadżykista-nie, Afganistanie, Mongolii. 
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republikańskiej Turcji trudno było zapomnieć, że państwo Saudów zbudowano na gruzach władztwa osmańskiego nad peryferiami im-perium. Brytyjczycy jeszcze przed Wielką Wojną utrzymywali kon-takty z „silnym człowiekiem” Półwyspu Arabskiego, Abdulazizem (Abdulem Azizem) bin Abdulem Rahman al-Saudem346. Ten uzdol-niony przywódca objął w 1906 roku kontrolę nad rejonem Nadżdu, w 1913 roku zajął oazy al-Hasa i Qati pozostające pod nominalną zwierzchnością Turcji. W obliczu zbliżającej się wojny państwo osmańskie nie chciało jednak doprowadzić do konfliktu z silnym przywódcą plemiennym i zaakceptowało fakty dokonane. W latach 1914–1918 pragmatyczny Saud otrzymywał zarówno subwencje bry-tyjskie, jak i tureckie zachowując jednak neutralność. Innym proble-mem komplikującym wzajemne relacje było niepisane partnerstwo strategiczne Turcji z Izraelem, mimo iż Ankara przystąpiła w 1969 roku do zorganizowanej pod auspicjami Saudów Organizacji Kone-rencji Islamskiej (od 2011 roku Organizacja Współpracy Islam-skiej)347. Konflikt odnowił się wraz z zakończeniem zimnej wojny i roz-padem Związku Sowieckiego. I Turcja i Arabia Saudyjska zaczęły przejawiać wówczas – jak wspomniano o tym wyżej – szczególne za-interesowanie muzułmańskimi republikami posowieckimi położo-nymi w Azji Środkowej. Turcy nieśli łatwiejszą do zaakceptowania przez tamtejszą ludność kształtowaną na sztancy człowieka sowiec-kiego wizję państwa świeckiego, za Saudami szły pieniądze na med-resy, meczety, stypendia i sponsorowanie pielgrzymek do Mekki. Da-ło to przedsmak prawdziwej rywalizacji o „rząd dusz” prowadzony w obrębie islamu sunnickiego. Proces narastania sprzeczności nasilił się wraz z objęciem władzy w Turcji przez AKP, a jego kolejnym akce-leratorem stały się wydarzenia zbiorczo określane mianem „arabskiej wiosny”, które rozpaliły region w 2010 roku. Erdoğanowska Turcja udzielała w trakcie owych wydarzeń wsparcia rozmaitym nurtom politycznym związanym z Bractwem Muzułmańskim, uważanym przez saudyjską wahhabicką ortodoksję za głównego ideologicznego oponenta. A heretyków zwalcza się z jeszcze wielkim zacięciem niż innowierców.  
                                                            346 S. Anderson, Lawrence z Arabii, Warszawa 2013, s. 149–151. 347 How Turkey and Saudi Arabia became frenemies – and why the Khashoggi case 
could change that, http://theconversation.com, [dostęp: 25.11.2018]. 
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W tym samym, mniej więcej, okresie Turcja weszła w alians, który z czasem przerodził się w strategiczny sojusz z Katarem. Po-czątki były nad wyraz skromne. Stosunki wzajemne nawiązano, co prawda jeszcze w 1972 roku (Katar uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii 3 września 1971 roku), ale przez trzy dekady nie pociągnęło to za sobą istotniejszych konsekwencji. Na początku XXI wieku emir Hamad bin Khalifa Al Thani, odsunąwszy od władzy w 1995 roku ojca, podjął próby względnie daleko idącej liberalizacji systemu politycznego, czemu towarzyszyło osłabianie zależności od lokalnego hegemona, czyli Arabii Saudyjskiej. Wydaje się, że posu-nięcia owe miały przy tym bardzo pragmatyczne uwarunkowania – zwiększyć mają atrakcyjność emiratu jako lokalnego centrum inwe-stycyjnego w wymiarze ekonomicznym, a jednocześnie poszerzyć pole manewru niewielkiego państwa w wymiarze politycznym.  W 2002 roku podpisano umowę o współpracy szkoleniowej i zakupach przez Katar uzbrojenia w Turcji. W 2007 roku współpracę przemysłów obronnych obu krajów ubrano w ramy porozumienia międzyrządowego. Już w 2011 roku Turcja sprzedała Katarowi sprzęt wojskowy warty 120 mln dolarów. Do dalszego, głębokiego zbliżenia doszło jednak podczas „arabskiej wiosny”. Jego fundamentem jest podobne postrzeganie rzeczywistości międzynarodowej i podobne koncepcje rozwiązania regionalnych problemów. Przejawem tego było popieranie tych samych sił (Bractwa Musułmańskiego) podczas rewolty egipskiej, rebelii libijskiej i wojny domowej w Syrii, gdzie – co trzeba podkreślić – osiągnięto raczej mierne rezultaty. Ponadto, jak zauważono, rządząca Katarem dynastia al-Sani nie zamierzała i nie zamierza pozwolić na wprzęgnięcie emiratu do rydwanu saudyj-skich interesów. Zarówno poprzedni emir, Hamad ibn Chalifa Al Sani, jak i panujący od 2013 roku Tamin (syn Hamada i jego drugiej żony) postrzegają swój kraj być możne nawet nie jako drugi ośrodek potęgi nad Zatoką Perską, ale jako dominujące państwo wschodniej części regionu, zdolne dzięki elastycznemu połączeniu tradycji z nowocze-snością zdystansować coraz bardziej archaiczną, uginającą się pod ciężarem nierozwiązanych problemów społecznych, Arabię Saudyj-ską. Poza tym Katar odrzucił nową, lansowaną przez Saudów koncep-cję równoważenia wpływów irańskich przez podejmowanie działań ofensywnych, co doprowadziło do uwikłania się Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników w wojnę w Jemenie. Taki rozwój wydarzeń dopro-wadził do zacieśnienia relacji turecko-katarskich nie tylko na płasz-czyźnie gospodarczej, ale również w wymiarze wojskowym.  
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W 2014 roku obydwa państwa podpisały umowę wojskową za-kładającą możliwość wzajemnego rozmieszczania wydzielonych sił na terytorium partnera. Pierwotnie miało to usankcjonować obec-ność w Katarze tureckich instruktorów szkolących syryjskich opozy-cjonistów, ale ostatecznie w najważniejszym wymiarze porozumienie skonsumowano w zupełnie inny sposób. Co więcej wydaje się, że owe ustalenia poczyniono absolutnie nie przypadkowo, ale podejmując działania wyprzedzające ukierunkowane na wsparcie Kataru w konfrontacji z Arabią Saudyjską i jej sojusznikami. Sama baza po-wstała w Tariq Bin Ziyad (była instalacja brytyjska z okresu protekto-ratu) na południe od Dohy. O tempie prowadzonych prac świadczy to, że już w 2015 roku mogła ona jakoby przyjąć 5000 żołnierzy. Pierw-szy kontyngent turecki przybył tam pod koniec tego roku i według słów tureckiego ambasadora Ahmeta Demiroka, liczył 300 żołnierzy. Z czasem, choć dane liczbowe są bardzo trudne do zweryfikowania, miał się rozrosnąć do około 2500 żołnierzy (przerzucanych – na przykład w celu prowadzenia wspólnych ćwiczeń – ale już nie wyco-fywanych po ich zakończeniu). Co ważne, Turcy zbudowali w Katarze ugrupowanie o charakterze bojowym, a nie demonstracyjnym, wypo-sażone w wozy bojowe i artylerię348. Podkreślenia wymaga fakt, że turecka baza w Katarze jest szczególnym wyrazem braku zaufania władcy emiratu to Stanów Zjednoczonych. Wszak to w Katarze istnieje największa amerykańska baza lotnicza w regionie (Al Udeid Air Base, która odegrała kluczową rolę podczas drugiej wojny w Zatoce Perskiej oraz działań przeciwko Państwu Islamskiemu, stacjonuje tam około 11 000 żołnierzy i ponad 100 statków powietrznych349). Uznano jednak, że w przypadku po-ważnego kryzysu w relacjach z Arabią Saudyjską i jej sojusznikami sama obecność amerykańskiej instalacji to zbyt mało, by powstrzy-mać Saudów od interwencji wojskowej i zagwarantować suweren-ność emiratu. Wynika to zapewne, z obawy, że administracja amery-kańska mogłaby uznać relacje z Rijadem za ważniejsze niż z Dohą i zachować w przypadku konfrontacji neutralność, czyli de facto po-zostawić Arabii Saudyjskiej wolną rękę. W zaistniałej konfiguracji międzynarodowej Turcję uznano za bardziej wiarygodnego sojuszni-ka … 
                                                            348 Qatar-Tariq Bin Ziyad military base, https://www.globalsecurity.org, [dostęp: 25.11.2018]. 349 Al Udeid Air Base, https://www.globalsecurity.org., [dostęp: 25.11.2018]. 
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Turecka baza w Zatoce Perskiej a „kryzys katarski” 
 Do, tak zwanego, „kryzysu katarskiego”, doszło w następstwie odrzucenia przez Katar prób wymuszenia przez Arabię Saudyjską uległości emiratu w sferze międzynarodowej. W pierwszej fazie woj-ny w Jemenie Katar wsparł, co prawda, montowaną przez Saudów koalicję 1000 żołnierzy z 200 wozami bojowymi, wspartych dziesiąt-ką samolotów, ale po wybuchu kryzysu kontyngent odesłano do kra-ju.  Już wcześniej Katar był ostro krytykowany za utrzymywanie „zbyt bliskich” zdaniem innych państw regionu stosunków z Iranem, wsparcie Bractwa Muzułmańskiego i zgodę na założenie tureckiej bazy, a także tolerowanie krytycznej w stosunku do, na przykład Ara-bii Saudyjskiej, telewizji Al-Jazeera, ale wycofanie kontyngentu woj-skowego z Jemenu było jawnym zerwaniem z polityką Rady Współ-pracy Zatoki kreśloną przez Arabię Saudyjską. Obawy Katarczyków, co do postawy amerykańskiej okazały się przy tym w pełni uzasad-nione. Do dalszego zaognienia kryzysu doszło bowiem po szczycie w Rijadzie, który odbył się w maju 2017 roku, a w którym uczestni-czył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatteh el-Sissi oraz król Arabii Saudyjskiej Salman bin Abdulaziz Al Saud. Po szczycie Arabia Saudyjska postawiła Katarowi ultimatum, w którym żądała całkowitej zmiany prowadzonej polityki (w tym likwidacji bazy tureckiej), którego spełnienie sprowadziłoby emirat do pozycji kraju wasalnego Saudów. Katar, po próbach zała-godzenia sporu ultimatum odrzucił350. 24 sierpnia 2017 roku katarski minister spraw zagranicznych ogłosił, że jego kraj przywróci pełne stosunki dyplomatyczne z Iranem351.  Zanim jednak do tego doszło Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Egipt, Bahrajn i Malediwy ogłosiły – 5 i 6 czerwca – ogłosiły zerwanie stosunków dyplomatycznych z emiratem oraz zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej dla jego samolotów, zaś portów dla statków (jak również samolotów i statków docelowo zmierzających do Kataru). Później dołączył do nich Czad, Komory, Malediwy, Mauretania, Senegal i wspierany przez Egipt i Arabię Sau-dyjską „rząd” libijski rezydujący w Tobruku. Niger, Dżibuti, Jordania 
                                                            350 Qatar responds to Saudi ultimatum but no end in sight to Gulf crisis, https://www.telegraph.co.uk, [dostęp: 20.11.2018].  351 Qatar Restores Full Relations with Iran, Deepening Gulf Feud, https://www.nytimes.com, [dostęp: 21.11.2018]. 
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oraz Nigeria obniżyły rangę relacji bilateralnych. Miało to bardzo po-ważne znaczenie gospodarcze, gdyż – na przykład – z uwagi na nie-wielką głębokość katarskich portów większość (około 70%) obrotu kontenerowego tego kraju obsługiwał terminal Jebel Ali w Zjedno-czonych Emiratach Arabskich (ładunki te błyskawicznie przejęły jed-nak terminale w Omanie i Indiach). Pierwszy szok blokady pozwoliły przetrwać Katarowi wcześniej zgromadzone zapasy (w kraju produ-kuje się jedynie około 2% konsumowanej żywności), a następnie in-terwencyjne dostawy, w tym z Turcji i Iranu352.  Nie ulega jednak wątpliwości, że na płaszczyźnie wojskowej najskuteczniejszym elementem odstraszającym Arabię Saudyjską przed ewentualną próbą siłowego rozwiązania konfliktu była nie amerykańska obecność wojskowa w emiracie, ale turecka baza woj-skowa. Już 7 czerwca parlament w Ankarze (240 głosami przeciwko 98) upoważnił prezydenta do przerzutu tam dalszych oddziałów, z której to możliwości ten niezwłocznie skorzystał. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem w emiracie instalacji umożliwiających przyjęcie tureckiego kontyngentu morskiego i lotniczego.  Jednocześnie trwa zacieśnianie turecko-katarskich relacji w za-kresie przemysłu obronnego. W 2017 roku podpisano największy – jak do tej pory kontrakt – obejmujący między innymi: samochody pancerne firmy Nurol Makina (4x4 Ejder Yalçın, w wersji łączności, transportera piechoty i przeciwpancernej), 100 innych pojazdów, drony, sprzęt optotroniczny353. Katarczycy wykupili ponadto połowę udziałów w tureckim przedsiębiorstwie motoryzacyjnym BMC, które już w 2017 roku otrzymało zamówienie na dostawę znacznej ilości pojazdów pancernych Kipri Amazon (wspominano nawet o 1500 eg-zemplarzach) dla katarskiej armii i sił bezpieczeństwa354. Pobieżny już ogląd „kryzysu katarskiego” wskazuje więc, że tu-recka baza w emiracie jest nowym i ważnym elementem regionalnej architektury bezpieczeństwa. Umożliwia ona Turcji odgrywanie istotniej roli w regionie, który wydawało się, że już na trwałe „wyśli-zgnął się” z jej strefy oddziaływania. 
  
                                                            352 Turkey, Iran Help Qatar Thrive, One Year Into Saudi-led Blockade, https://www.haaretz.com, [dostęp: 07.11.2018]. 353 D. Arkin, Turkey to Supply 500 Armored Vehicles, Weapon Systems to Qatar, http://www.israeldefense.com, [dostęp: 07.10.2018.  354 BMC from Turkey to produce Kirpi MRAP and Amazon 4x4 armored for Qatar, https://www.armyrecognition.com, [dostęp: 07.10.2018]. 
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Początki tureckiej aktywności w Afryce – handel i „miękka siła” 
 Afryka, zwłaszcza subsaharyjska pozostawała na głębokim marginesie tureckiej polityki355. Co prawda, jeszcze w 1998 roku przyjęto rządowy program zwiększenia obecności na tym kontynen-cie, ale do połowy następnej dekady jego postanowienia realizowano nad wyraz opieszale, bądź nie realizowano wcale356. Przyczyniły się do tego dwa kluczowe wydarzenia: trzęsienie ziemi w Turcji w 1999 roku oraz kryzys ekonomiczny lat 2000–2001. W 2003 roku rząd AKP podjął jednak szereg wysiłków by do-prowadzić do przełamania impasu. Wcześniej przyjęty program zmo-dyfikowano, rok 2005 ogłoszono „rokiem Afryki”, w tym samym roku Turcja uzyskała status obserwatora w Unii Afrykańskiej, zaś ośrodek analityczno-prognostyczny (think tank) TASAM (Türk Asya Stratejik AraşTirmalar Merkezi, Turecko-Azjatyckie Centrum Studiów Strate-gicznych) zorganizował w Stambule pierwszy Szczyt Turecko-Afrykański, na razie jeszcze dedykowany organizacjom pozarządo-wym357. W 2006 roku organizacja przemysłowo-handlowa TUSCON (Turecka Konfederacja Przemysłowo-Handlowa) zorganizowała pierwszy Turecko-Afrykański “Most” Handlowy. W 2008 roku w Stambule odbył się pierwszy polityczny Turecko Afrykański Szczyt Poświęcony Współpracy, zaś Ankara – podczas szczytu Unii Afrykańskiej w Addis Abebie – wystąpiła wobec tej organizacji z propozycją strategicznego partnerstwa. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kiedy w Turcja ubiegała się i miejsce niestałegi członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2009–2010 poparcia udzieliło jej 50 z 53 dysponujących prawem głosu państw afrykańskich358. Równocześnie poziom wymiany handlowej z państwami afry-kańskimi wzrósł z 5,4 mld dolarów w 2003 roku do 16,7 mld w 2016 roku359. Początkowo Turcy skoncentrowali swoje wysiłki w Etiopii, ale już 2. Turecko Afrykański Szczyt Poświęcony Rozwojowi odbył się 
                                                            355 Dość powiedzieć, że w 1996 roku Turcja utrzymywała ambasady zaledwie w siedmiu krajach subsaharyjskich: Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Ke-nii, Nigerii, Republice Południowej Afryki, Senegalu oraz Sudanie. 356 O. Tekin, Turkish Foreign Policy towards Africa: motivations and interests 2001–
2010, “Fatih University”, June 2012. 357 Turkey-Africa relations, http://www.mfa.gov.tr, [dostęp: 10.10.2018]. 358 U. Tepebaş, Turkey in Africa: achievements and challenges, May 2015, http://turkeyafricanetwork.org, [dostęp: 10.10.2018]. 359 N. Al-Ashkar, Turkish eys on Africa, http://english.ahram.org.eg, [dostęp: 03.10.2018]. 
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w Malabo w Afryce Równikowej. W jego trakcie przyjęto plan wspól-nych przedsięwzięć nakreślony do roku 2019360. Do poważnych tur-bulencji we współpracy turecko – afrykańskiej, zwłaszcza na płasz-czyźnie edukacyjnej doszło po farsowej próbie zamachu stanu w Turcji przeprowadzony przez część armii w nocy z 15 na 16 lipca 2016 roku. Ankara zlikwidowała wówczas, bądź zawiesiła działal-ność, znacznej części utrzymywanych za granicą szkół, gdyż były one powiązane z siecią organizacji związanych z Fethullahem Gülenem oskarżanym przez Erdoğana o sprawstwo kierownicze wydarzeń, które rozgrały się w 2016 roku. W tym czasie Turcja utrzymywała już po-nad 40 placówek dyplomatycznych w Afryce, co oznacza bezprece-densowy wzrost zainteresowania „czarnym lądem”, zaś tureckie na-rodowe linie lotnicze Turkish Airlines (tur. Türk Hava Yolları) utrzy-mywały stałe połączenia z około 50 portami lotniczymi (na margine-sie zauważyć można, że jest przewoźnik posiadający około 330 ma-szyn, w tym 104 Boeingi 737–800 oraz 69 Airbusów A321–200)361. Równocześnie ilość ambasad państw afrykańskich w Ankarze wzro-sła z 12 w 2009 roku do 32 w styczniu 2018 roku (z czego tylko pięć to placówki państw arabskiego Maghrebu)362. Tureckie zaangażowanie kapitałowe w Afryce pozostaje w cie-niu wielkich inwestycji chińskich. Tymczasem jeszcze w 2015 roku firma Yapi Merkezi zainicjowała pierwszy turecki projekt infrastruk-turalny w Etiopii. Obejmuje on budowę linii kolejowej między Awash a Weldiyą. Będzie ona łączyła północną część Etiopii z linią kolejową Addis Abeba-Dżibuti ukończoną w 2017 roku przez Chińczyków. Tym samym rozległe obszary kraju uzyskają dogodne połączenie z portem w Dżibuti obsługującym znakomitą większość etiopskiego handlu zagranicznego. Przedsięwzięcie finansuje konsorcjum złożone z Türk Eximbank współpracującego zgodnie Swedish National Export Cre-dits Guarantee Board (agencja rządowa odpowiedzialna za promocję eksportu), Denmark's Export Credit Board (analogiczna organizacja duńska) oraz Swiss Export Risk Insurance (finansowa asekuracyjna instytucja szwajcarska). Z kolei wspomniana już firma Yapi Merkezi to konglomerat specjalizujący się w robotach budowlanych mający za sobą realizację takich przedsięwzięć jak metro w Dubaju i Izmirze 
                                                            360 New Model of Partnership for the Strengthening of Sustainable Development and 
Integration, Joint Implementation Plan of Africa-Turkey Partnership 2015–2019, http://afrika.mfa.gov.tr, [dostęp: 08.10.2018]. 361 Turkish Airlines. Fleet, http://investor.turkishairlines.com, [dostęp: 02.10.2018].  362 N. Al-Ashkar, [dostęp: 03.10.2018]. 
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oraz kilkadziesiąt poważnych realizacji kolejowo-transportowych. Na podkreślenie zasługuje w tym przypadku bardzo sprawne zbudowa-nie przez Turków konsorcjum finansującego inwestycję (wyłożono około 1,7 mld dolarów), szybkie pozyskanie akceptacji etiopskiego rządu (w rozpoczęciu budowy uczestniczył premier Hailemariam Desalegn oraz minister transportu Werkneh Gebeyehu), a jednocze-śnie prowadzenie projektu w sposób nie antagonizujący bardzo sil-nych w Etiopii Chińczyków. To niewątpliwie przykład polityczno-biznesowo-kulturowej zręczności. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie wyczerpują tureckich propo-zycji dla Afryki. Ważną rolę pośród nich odgrywa pomoc rozwojowa, często bezzwrotna, a także – jakże często nie doceniana – działalność stypendialna. W latach 1991–2014 Ankara ufundowała 4380 stypen-diów dla studentów z niearabskich krajów afrykańskich, zaś w latach 2015–2016 około 1300363. Wspomnieć też trzeba, o prowadzonych i realizowanych jednocześnie programach stypendialnych dla mło-dzieży z narodów turkojęzycznych (piszący te słowa miał możliwość prowadzenia na jednej z uczelni stambulskich zajęć z grupą Jakutów). W kategoriach „miękkiej siły” rozpatrywać również można za-angażowanie tureckie w misje pokojowe realizowane w Afryce pod auspicjami ONZ. Ankara delegowała personel z siedmiu (z dziewię-ciu) przedsięwzięć tego rodzaju realizowanych w Afryce, a ponadto partycypowała w nich finansowo. Zaangażowanie tureckie nie prze-kraczało jednakże na ogół stanu 300 żołnierzy i funkcjonariuszy.  Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Turcja dokonała głębokiej reorientacji swojej polityki w stosunku do Afryki. Choć Państwo Środka i republikę znad Bosforu trudno ze sobą zesta-wiać (zgodnie z fundamentalną zasadą logiki by nie porównywać zjawisk i procesów nieporównywalnych) zignorowanie pewnych po-dobieństw w polityce realizowanej przez oba państwa w stosunku do Afryki było by niedopuszczalnym błędem. Co więcej, można nawet postawić hipotezę, że Turcja stara się w pewien sposób, oczywiście w zupełnie innej skali podążać ścieżką wytyczoną przez Chiny. Naj-pierw była więc obojętność, następnie dostrzeżenie możliwości, ofen-sywa dyplomatyczna połączona z pomocą rozwojową, później inwe-stycje i w końcu obecność wojskowa.   
                                                            363 Ibidem.  
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Związki z Somalią   Próba zamachu stanu z 2016 roku oznaczała jednak – w kontek-ście polityki tureckiej wobec Afryki – nie tylko problemy z utrzyma-niem placówek edukacyjnych. Prezydent Erdoğan ostatecznie roz-prawił się w kolejnych miesiącach z opozycją wojskową, która do tej pory była w stanie skutecznie powstrzymywać prezydenta przed prowadzeniem polityki zagranicznej z wykorzystaniem czynnika wojskowego. Obserwatorzy i analitycy skoncentrowali jednak więk-szość uwagi na wkroczeniu wydzielonych sił tureckich do Syrii. Wszak operacja „Tarcza Eufratu” (tur. Fırat Kalkanı Operasyonu) rozpoczęła się już 24 sierpnia. Wtedy do żołnierze tureccy wsparli bojowników Wolnej Armii Syrii atakujących dżihadystów z Państwa Islamskiego w rejonie miasta Dżarabulus. Poza głównym nurtem do-niesień medialnych znalazły się fakty związane z rozpoczęciem bu-dowy tureckiej obecności wojskowej w Afryce i wcześniej w Katarze. Utworzenie bazy w Somalii jest tego kolejnym przejawem. Obecność żołnierzy w tym afrykańskim kraju poprzedzona została – jak już to wspomniano – rozłożonym w czasie procesem budowy szczególnych relacji z tym targanym olbrzymimi sprzecznościami krajem. Przez co najmniej dekadę Somalia była więc obszarem dzia-łania tureckich organizacji pomocowych, w tym działających pod znakiem „czerwonego półksiężyca”, co w kraju muzułmańskim posia-da zdecydowanie większe znaczenie, niż chciałaby to dostrzegać zlai-cyzowana Europa. Turecki szpital i instytucje edukacyjne otwierały więc drogę tureckim przedsiębiorcom i mimo, że (o czym już wspo-mniano) największa turecka zagraniczna inwestycja infrastruktural-na realizowana jest w Etiopii, to turecka firma Albayrak zdobyła lu-kratywny kontrakt na zarządzanie portem w Mogadiszu. Turcy z olbrzymim wyczuciem prowadzą politykę w stosunku do sprawującego kruchą władzę, wyłonionego w sierpniu 2012 roku Federalnego Rządu Somalii, traktując ów twór za jedynego reprezen-tanta państwa w przestrzeni międzynarodowej. Ankara całość swoich przedsięwzięć lokuje na terenach pozostających pod jego kontrolą, dystansując się od nieuznawanego i faktycznie niepodległego Somali-landu (obejmującego północ kraju, byłe Somali Brytyjskie). Jest to podejście zasadniczo odmienne od prezentowanego przez głównego tureckiego rywala gospodarczego w Somalii, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mimo, że firma z Emiratów zdobyła kontrakt na zarządzanie portem lotniczym w Mogadiszu, to władze emirackie 
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podjęły decyzję o utworzeniu bazy morskiej w leżącej na terenie So-malilandu Berberze. Wywołało to gniewną reakcję Rządu Federalne-go. W marcu bieżącego roku ambasador Somalii przy ONZ, przema-wiając na forum Rady Bezpieczeństwa oskarżył Emiraty o łamanie prawa międzynarodowego i zaapelował o wywarcie międzynarodo-wej presji na Emiraty, by te wycofały się z jakichkolwiek relacji ze „zbuntowaną somalijską prowincją”. Oczywiście nie przyniesie to zapewne żądnego rezultatu, gdyż Berbera leży zbyt blisko wybrzeży Jemenu, gdzie toczy się wojna, której stroną są również Emiraty i zbyt blisko arcyważnej cieśniny Bab el Mandeb, by porzucać to miejsce tylko z powodu protestów słabej Somalii. Turcy tego rodzaju lojalno-ści nie popełnili i nawet, gdy poszukiwali ewentualnej lokalizacji bazy bliżej Bab el Mandeb to brali pod uwagę Sudan, a nie Somaliland. W następstwie owych działań i atrakcyjności propozycji tureckiej Somalia zrezygnowała jednak z udziału instruktorów z Emiratów w szkoleniu swojej armii. Misja działała od 2014 roku i zakończyła się w atmosferze skandalu, gdyż siły bezpieczeństwa Somalii zajęły w Mogadiszu emiracki samolot, na pokładzie którego znaleziono 9,6 mln dolarów w gotówce, które zdaniem Rządu Federalnego Arabowie zamierzali przeznaczyć na finansowanie islamistycznej opozycji.  Baza w Somalii otwarta w roku 2017 budowana była, co naj-mniej, przez dwa lata, a zatem zainicjowanie procesu wiodącego do jej aktywowania wyprzedzał próbę zamachu stanu z 2016 roku. Jed-nakże, i trzeba to podkreślić po raz kolejny, złamanie pozycji armii w systemie państwowym Turcji skutkowało uzyskaniem przez pre-zydenta Erdoğana znacznie większego stopnia swobody w polityce międzynarodowej. W następstwie tego instalacja w Somalii, pierwot-nie budowana jako instalacja stricte szkoleniowa, może stać się bar-dzo dogodną płaszczyzną projekcji siły. Turcy bardzo sprawnie połączyli zainicjowanie działalności ba-zy, co miało miejsce 30 września z ponadregionalnym wyzwaniem jakim jest utrzymanie stabilności Somalii. Paradoksalnie pomogła im w tym działalność zwalczających obecny Rząd Federalny islamistów. 14 października miał bowiem miejsce najkrwawszy zamach terrory-styczny w dziejach kraju. Prowadzona przez kierowcę samobójcę cię-żarówka wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała na ulicy przylegającej do zatłoczonego bazaru. Skalę zniszczeń spotę-gował fakt, że zdetonowano ją przy cysternie z paliwem. Zginęło 587 osób (w tym pięciu woluntariuszy z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), a 316 zostało poważnie rannych. 
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Uszkodzenia, i to znaczne, odniosła ambasada Kataru. Wydarzenie to ponownie wywołało pytania związane ze skutecznością działań po-mocowych dedykowanych somalijskiemu sektorowi bezpieczeństwa, a prowadzonych przez Unię Europejską i Unię Afrykańską. Należy przy tym zaznaczyć, że zainicjowana w roku 2010 Misja Szkoleniowa Unii Europejskiej w Somalii (ang. European Union Trai-ning Mission Somalia, EUTM Somalia) liczy obecnie 193 instruktorów z 9 państw i 15 pracowników lokalnych364. Zdołali oni przeszkolić około 5000 miejscowych żołnierzy i funkcjonariuszy365, co stanowi znikomą część potrzeb somalijskich, nawet przyjmując optymistycz-ne założenie, że każdy „absolwent” rozpoczyna, dzięki zdobytym umiejętnościom, trening swoich podwładnych. Z kolei Unia Afrykańska utrzymuje w Somalii, od 2007 roku, mi-sję AMISOM (ang. African Union Mission to Somalia). Obecnie siły wojskowe wchodzące w jej skład wystawiają: Burundi (5 400 żołnie-rzy, sześć grup bojowych), Dżibuti (960 żołnierzy, batalionowa grupa bojowa), Etiopia (4400 żołnierzy, cztery grupy bojowe) i Kenia (3700 żołnierzy, cztery grupy bojowe), Uganda (6300 żołnierzy, sześć grup bojowych) zaś kontyngenty policyjne Ghana (56 funkcjonariuszy), Kenia (27), Nigeria (200), Sierra Leone (47), Uganda (200), Zambia (27)366. Oddziały Unii Afrykańskiej pełnić mają rolę sił utrzymania pokoju (ang. peace keeping), ale utrudnia to różny poziom wyszkole-nia i wyposażenia, a przede wszystkim niska motywacja żołnierzy części kontyngentów. Oceniając sytuację obiektywnie stwierdzić trzeba, że wpływ misji UA na bezpieczeństwo wewnętrzne południo-wej Somalii (gdyż nie zdecydowano się na ich wprowadzenia ani do praktycznie niezawisłego Somalilandu, ani do autonomicznego Pun-tulandu) jest nieadekwatny do liczebności sił. Do tego dochodzi pro-blem kulturowo-religijny. Znaczna część żołnierzy Unii Afrykańskiej to chrześcijanie lub animiści, co znakomicie utrudnia współpracę z miejscową populacją muzułmańską.  
                                                            364 W 2018 roku personel wojskowy delegowało osiem państw członkowskich Unii: Włochy, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Węgry, Portugalia i Rumu-nia oraz nie wchodząca w skład Unii Serbia. Mandat misji wygasa 31 grudnia 2018 roku, ale podobnie jak w poprzednich latach zostanie najpewniej przedłużony na następny rok. European Union Training Mission – Somalia, https://eeas.europa.eu/ [dostęp: 04.10.2018]. 365 European Union Training Mission Somalia, http://amisom-au.org, [dostęp: 04.20.2018 ]. 366 AMISOM Background, http://amisom-au.org, [dostęp: 04.10.2018 ]. 
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W takiej sytuacji deklaracja zaangażowanie tureckie obejmujące przeszkolenie w krótkim czasie 10 000 żołnierzy Narodowej Armii Somalii (w kontyngentach po 1500 szkolonych w jednym czasie) przyjęta została z zadowoleniem przez większość zainteresowanych państw i przyczyniła się do wygaszenia oskarżeń o wznowienie przez Turcje realizacji „osmańskiej” polityki w Afryce. Obecnie zdecydowa-ną krytykę działań tureckich prowadzi jedynie Arabia Saudyjska, związane z nią państwa regionu Zatoki Perskiej oraz sprzymierzony z Saudami (z znacząco przez nich dotowany) Egipt.  W aktualnym kształcie turecka instalacja jest w istocie typo-wym obiektem szkoleniowym, ze względu na urządzenie w jego ob-rębie strzelnic i pasów taktycznych stosunkowo rozległym, gdyż obejmującym około 400 hektarów, położonych wzdłuż morskiego brzegu. Znajdują się tam trzy kompleksy szkoleniowe mieszczące ba-zę dydaktyczną do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomiesz-czenia mieszkalne, socjalne, podręczne składy i magazyny. Wartość zrealizowanych inwestycji szacowana jest na 50–60 mln dolarów. Za kluczowe dla potencjalnych możliwości obiektu jako punktu projektu siły uznać należy cztery elementy: 
• w warunkach codziennych może on pomieścić 1500 szkolo-nych i około 300 instruktorów, co – szacując ostrożnie – po-zwala stwierdzić, że w sytuacji kryzysowej byłby on zdolny pomieścić do 5000 żołnierzy; 
• od portu w Mogadiszu, kluczowego elementu infrastruktury zapewniającego ciągłość zaopatrywania obóz dzielą 3 km; 
• między perymetrem obozu a portem znajduje się port lotni-czy; 
• w odległości około 3 km od obozu znajduje się najnowocze-śniejsze centrum medyczne w Mogadiszu, nota bene zbudo-wane przez Turków i noszące imię prezydenta Erdoğana. Nie jest zatem trudne wyobrażenie sobie sytuacji, w której na wypa-dek zaistnienia takiej potrzeby Turcja rozbudowuje znacznie swoje siły w Somalii, tworząc obszar umocniony obejmujący morską i lotni-skową infrastrukturę przeładunkową, a także posiadający rozbudo-wane, nowoczesne zaplecze medyczne. Co więcej, Republika Turecka posiada zarówno środki transportu lotniczego i morskiego, jak i siły, którymi pokusić się można o zapewnienie bezpieczeństwa strumienia transportowego między terytorium ojczystym a bazą w Afryce. Z dru-giej strony pamiętać jednak trzeba, że droga morska z Izmiru do Ma-gadiszu przez Kanał Sueski to około 6000 km, zaś trasą dookoła Afry-
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ki około 19 000 km. Odległość w linii powietrznej między Mogadiszu a Ankarą to zaś 4300 km. Wartości te pokazują skalę wyzwań natury logistycznej, którym podołać zdecydowała się Turcja podejmując de-cyzję o utworzeniu bazy w Somalii. Już tylko rozmach przestrzenny prowadzonych działań unaocznia aktualne ambicje Ankary.    
Kontekst ponadregionalny   Ulokowanie pierwszej afrykańskiej bazy nie było wyborem przypadkowym. Przez ponad dekadę przygotowywano tam odpo-wiednie podglebie polityczne i gospodarcze, ale również społeczne. Te ostatnie działania były i są o tyle istotne, że miejscowi zdają się obecnie przyjmować Turków znacznie serdeczniej i goręcej niż od-działy Unii Afrykańskiej. Ponadto Somalia z geopolitycznego punktu widzenia jest lokalizacją zarówno stosunkowo „łatwą”, jak i dostar-czającą szeregu wymiernych korzyści. Owa względna prostota woj-skowego osadzenia się pod Mogadiszu, jest konsekwencją faktu, że Somalia jest – w aspekcie rozgrywki największych graczy – rodzajem szczególnej „próżni”. Prób założenia tam swoich instalacji nie podjęło żadne inne państwo. Nie dochodzi tam więc do sytuacji rywalizacji o wpływy i sąsiadowania ze sobą – jak ma to miejsce w Dżibuti – obiektów amerykańskich, japońskich, chińskich, francuskich oraz użytkowanych przez Włochów, Niemców i Holendrów, co samo w sobie generuje napięcia i jest w wielu bardzo różnych wymiarach potencjalnie niebezpieczne. Lokalizacja bazy pod Mogadiszu nie nie-sie więc ryzyka zainicjowania rywalizacji, gdyż Turcy są tam prak-tycznie sami (jeśli nie liczyć oddziałów Unii Afrykańskiej, które mają jednak zupełnie inne zadania oraz Arabów ze Zjednoczonych Emira-tów, którzy wyeliminowali się sami nawiązując relacje z Somalilan-dem). Taka „nisko konfrontacyjna” lokalizacja jest wartością samą 
w sobie.  Jednocześnie instalacja pod somalijską stolicą, mimo oddalenia o około 1200 km w linii powietrznej od Adenu i około 2300 km drogą morską daje możliwość wywierania znaczącego wpływu na sytuację kształtującą się w obrębie bodajże najważniejszej globalnej, morskiej arterii komunikacyjnej. Z Somalii możliwe jest także prowadzenie projekcji siły w kierunku Półwyspu Arabskiego, a zwłaszcza monito-rowanie poczynań stron wojny w Jemenie, gdzie zaangażowany jest rywal Turcji do pozycji wiodącego państwa „świata sunnickiego”, czy-li Arabia Saudyjska (wraz z sojusznikami).  
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W ostatnim z wymienionych aspektów, czyli rywalizacji z Ara-bią Saudyjską obecność w Somalii daje Ankarze jeszcze jeden ważny atut. Pozwala mianowicie częściowo choćby neutralizować znaczenie siatki baz zagranicznych rozbudowywanych przez pozostające w so-juszu z Arabią Saudyjską Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwo to zaś zdobyło w ostatnich latach przyczółki nie tylko w leżącej na terenie Somalilandu Berberze, ale również w erytrejskiej Assabie, obsadziło jemeńską wysepkę Perim leżącą w Cieśninę Bab el Mandeb oraz wysłało żołnierzy na jemeńską Sokotrę. Umacnianie się alianta Saudów w północno-zachodniej części Morza Arabskiego nie budzi entuzjazmu zarówno Turcji, jak i Iranu. Jest to jednak zupełnie innej rozgrywki, której plansza stanowi jednak jeden z elementów składa-jących się na niezwykle złożoną, wielopłaszczyznową, wypełnioną wzajemnie przenikającymi się, zarówno wzmacniającymi, jak i zno-szącymi, jawnymi i sekretnymi powiązaniami, bliskowschodnią archi-tekturę bezpieczeństwa. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że zdanie jednego z bohaterów tołstojowskiej „Wojny i pokoju” mówiąc o Prusakach stwierdził: to nasi najlepsi sojusznicy, zdradzili nas tylko 
cztery razy, nie oddaje nawet promila złożoności relacji międzyarab-skich i międzymuzułmańskich. Wydaje się jednak, że z obecnej per-spektywy tureckiej Mogadiszu jest zdecydowanie ważniejszy jako swoisty kontrapunkt dla baz emirackich, czy też generalnie działań Saudów i ich sprzymierzeńców w tym regionie, niż jako przyczółek umożliwiających dalszą ekspansję na obszar Afryki Subsaharyjskiej. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości, gdy interesy państwa będą tego wymagać sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie ulega, wszakże wątpliwości, że utworzenie obu baz stanowi wyraźny sygnał wskazujący na gruntowne odejście Turcji od reguły politycznego samoograniczania, wynikającego najpierw z kemali-stowskiej wizji Republiki (a i konieczności odtworzenia jej możliwo-ści), a potem z przyjęcia – jako jednego z najważniejszych fundamen-tów bezpieczeństwa – członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Powrót nad Zatokę Perską i do Afryki to dobitne potwierdzenie po-nadregionalnych aspiracji Ankary, swoistego powrotu na drogę poli-tyki charakterystycznej dla państwa aspirującego do roli jeżeli nie mocarstwa, to silnego i zdecydowanego gracza. W oparciu o dostępne materiały trudno obecnie ocenić, kiedy w tureckich kręgach kierow-niczych narodził się taki zamysł. Należy to jednak wiązać ze stosun-kowo długim procesem odbudowywania przez państwo znad Bosforu silnej pozycji regionalnej. Podjęcie takich usiłowań umożliwił oczywi-
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ście utrzymujący się przez długi okres wzrost gospodarczy, który zbiegł się z przejęciem władzy przez AKP. Z kolei kierująca państwem ekipa postawiła na poszerzenie zakresu politycznej samodzielności państwa, czego pierwszym dobitnym przejawem było nie zezwolenie Amerykanom na utworzenie, w oparciu o terytorium tureckie, pół-nocnego frontu w czasie inwazji na Irak w 2003 roku. W kolejnych latach Turcja zaczęła prowadzić zdecydowaną, samodzielną politykę zagraniczną kierując się kategorią interesu państwowego zdefinio-waną przez szefostwo AKP.   
Abstract 

  In December 2, 2015, President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, paid a visit to Qatar and announced the intention of estab-lishing a military base in this country – the first such Turkish installa-tion in the Persian Gulf area. A year later, it was revealed that the base was part of a much broader defense arrangement. It was thanks to his decisions that Qatar would survive in the near future a sharp political conflict with the other states of the Gulf Cooperation Council, leaded by Saudi Arabia. Thus – for the first time since the end of World War I – Turkey gained a real military influence on the situa-tion in this very important region of the world. In turn, on 30 Sep-tember 2017, the first Turkish military base in Africa began officially operating on the Somali coast, in the Jaziira area near Mogadishu. Prime Minister Somalia Hassan Ali Khaire and the Chief of the Turk-ish General Staff, Hulusi Akar, participated in the inauguration cere-mony. It is the first military installation organized in Turkey by the "black land" for over a century and the second base maintained in a friendly country with which the republic has no common border. The process of returning to the Persian Gulf and Africa is the exempli-fication of the changes in the perception of Turkey's own role in the international space.   
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Kazimierz Kraj Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 
 
 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ   Rosja, będąca państwem federacyjnym z natury rzeczy musi po-siadać skomplikowane struktury, tworzące jej system bezpieczeń-stwa. Charakterystyka sytemu jest sporym wyzwaniem, które kwali-fikuje się do napisania obszernej monografii, a nie tylko rozdziału. Oczywiście, jak najbardziej właściwe jest przedstawienie naukowej syntezy charakteryzującej kluczowe cechy rosyjskiego systemu bez-pieczeństwa. System jest konglomeratem wynikającym z zaszłości (Związek Radziecki), specyficznego postrzegania problematyki bez-pieczeństwa oraz własnej, odrębnej kultury myślenia strategicznego i filozofii funkcjonowania państwa. Państwa, które mimo federalnej struktury władz, charakteryzuje się wertykalnym systemem jej spra-wowania. Najwyższym przedstawicielem władzy państwowej jest prezydent Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie jest on kluczowym ogniwem całego sytemu bezpieczeństwa państwa. Jego zwornikiem, dysponentem i decydentem. Oczywiście w budowie i strukturach tego systemu uczestniczą inne organy państwa. Jednakże, jak napisaliśmy wyżej, głównym kreatorem i kierownikiem sytemu jest prezydent FR. Przyjęta w 1993 r. konstytucja Federacji Rosyjskiej w swoim czwartym rozdziale noszącym tytuł: Prezydent Federacji Rosyjskiej, w swoich kolejnych artykułach począwszy od 80 do 93, określa kom-petencje i prerogatywy prezydenta FR. Reguluje jego usytuowanie w systemie władz państwowych Federacji Rosyjskiej. Pozostałe roz-działy, do rozdziału ósmego Konstytucji FR są zapisami regulacji określających system organów władz państwowych. Należą do nich: Prezydent Federacji Rosyjskiej, Zgromadzenie Federalne (Rada Fede-racji i Duma Państwowa) oraz rząd FR i sądy Federacji Rosyjskiej367. Usytuowanie prezydenta FR w systemie, nie ogranicza samodzielno-ści innych organów władzy państwowej Rosji. Pełnomocnictwa pre-zydenta dotyczą istotnych dla bezpieczeństwa obszarów funkcjono-
                                                            367 Art. 11 pkt. 1, Конституция Российской Федерации Официальный текст 
сучётом поправок внесенных в 2014 г., Москва 2017, s. 6. 
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wania państwa. Ich nadrzędnym celem jest zabezpieczenie harmonij-nej współpracy wszystkich rodzajów władz państwowych. Prezydent jest odpowiedzialny za pełne i precyzyjne przestrzeganie przepisów konstytucji, ochronę praw i swobód człowieka i obywatela. Jego obo-wiązkiem jest dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa Federacji Rosyj-skiej. Przepisy konstytucji wyraźnie wskazują, że prezydent, jako in-stytucja władzy wykonawczej (egzekutywnej), jest bytem samodziel-nym i nie należy do żadnej z trzech pozostałych władz368, w rozumie-niu monteskiuszowskim tego zagadnienia. Prezydent Rosji jest głową państwa i Najwyższym Głównodo-wodzącym Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej369. W konstytucji prezydent został wskazany, jako gwarant niezawisłości, suwerenno-ści oraz niepodzielności terytorium Rosji. Jego obowiązkiem jest po-dejmowanie w tym celu niezbędnych kroków, zapewniających wła-ściwą współpracę organów władzy państwowej Prezydent wskazuje, nakreśla podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji. Reprezentuje państwo wewnątrz kraju i w stosunkach między-narodowych370. Jego konstytucyjnymi uprawnieniami jest: wyzna-czanie szefa rządu za zgodą Dumy Państwowej, prawo przewodni-czenia obradom rządu. Podejmuje również decyzję o dymisji rządu. Na wniosek premiera powołuje jego zastępców oraz ministrów fede-ralnych. Wskazuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i Kon-stytucyjnego oraz powołuje sędziów pozostałych sądów federalnych. 
                                                            368 Zob. Е.Ю. Бархатова, Комментарий к Конституции Российской Федерации, 
Издание второе, переработанное и дополненное, С учётом изменений, 
внесенных в Конституцию РФ Федеральными конституционными законами, Москва 2017, s. 130. 369 Art. 80 pkt 1 i art. 87, pkt1 Конституция Российской…, s. 32 i 36. Uwaga auto-ra, że w tekście w języku polskim konstytucji Federacji Rosyjskiej widnieje zapis art. 87 pkt 1 następującej treści: Prezydent Federacji Rosyjskiej jest Najwyższym 
Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Oryginalny zapis: Президент 
Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Федерации. Nie da się tego inaczej przetłu-maczyć niż: Prezydent Federacji Rosyjskiej jest Najwyższym Głównodowodzącym 
Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, zob. Konstytucja Rosji, tłumaczenie A. Kublik. Wstęp A. Bosiacki. Konsultant przekładu Zd. Jarosz, Warszawa 2000, s. 39–85. Zwierzchnik, a głównodowodzący (wódz naczelny) mówi nam o całkiem odmien-nych kompetencjach prezydenta w sprawach wojny i podległości sił zbrojnych Rosji; zob. przypis nr 9, s. 66, [w:] K. Kraj, Rosyjska wspólnota organów bezpieczeń-
stwa, Studium podsystemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Kraków-Wrocław 2017. 370 Art. 80 pkt 2,3 i 4 Конституция Российской…, s. 32. 



237 
 

Jest uczestnikiem procesu powoływania prokuratora generalnego oraz jego zastępców, wskazuje ich kandydatury Radzie Federacji oraz wnioskuje o ich odwołanie. Wyznacza (zwalnia) prokuratorów pod-miotów Federacji Rosyjskiej oraz pozostałych prokuratorów, z wyjąt-kiem prokuratorów miast i rejonów i równych im rangą. Wyłącznym jego uprawnieniem jest powoływanie i kierowanie Radą Bezpieczeń-stwa FR. Rada jest jednym z najważniejszych organów państwa zaj-mujących się zagadnieniami bezpieczeństwa. Prezydent powołuje i zwalnia ze stanowisk wojskowych piastujących najwyższe stanowi-ska w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej371. Do jego kolejnego uprawnienia należą decyzje w kwestii zatwierdzenia doktryny woj-skowej Federacji Rosyjskiej372. Wymieniłem uprawnienia bezpośred-nie oraz pośrednie prezydenta Rosji, które nawiązują do jego kompe-tencji w zakresie bezpieczeństwa państwa373.  Lektura tekstu konstytucji wskazuje, że prezydent jest podsta-wowym organem władz państwowych zapewniającym bezpieczeń-stwo kraju, który wykonuje swoje obowiązki poprzez organy władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Prerogatywy prezy-denta FR określone w artykule 83 konstytucji Rosji możemy podzielić na ogólne i szczegółowe. Do ogólnych kompetencji prezydenta w za-kresie bezpieczeństwa zaliczymy uprawnienia dotyczące zatwierdza-nia wojskowej doktryny Federacji. Szczegółowe kompetencje, to wy-znaczanie i zwalnianie najwyższych dowódców wojskowych. Kompetencje prezydenta są oczywiście znacznie szersze i doty-czą wielu dziedzin funkcjonowania państwa, co zostało uregulowane zapisami w innych rozdziałach konstytucji. Nie analizujemy całości kompetencji  prezydenta Federacji Rosyjskiej.  Zakres uprawnień prezydenta FR w obszarze bezpieczeństwa jest regulowany, oprócz konstytucji federalnymi ustawami konstytu-cyjnymi oraz ustawami federalnymi.  Najważniejszą z nich, w mojej opinii, jest ustawa konstytucyjna O rządzie Federacji Rosyjskiej374. Ustawa pełni rolę regulatora po-
                                                            371 Art. 83 pkt а, б, в, д, е,е–1, ж, л Конституция Российской…, s. 33 – 34.  372 Ibidem, art. 83 pkt 3. 373 Podobnie wskazuje Е.Ю. Бархатова, Комментарий к Конституции…, s. 139. 374 О Правительстве Российской Федерации, Федеральный конституционный 
закон № 3–ФКЗ от 31.12.1997 (z późn. zm.). Sama ustawa i jej znaczenie jest nie-doceniana w polskiej literaturze naukowej. Jako taka powinna podlegać szczegóło-wym badaniom nad jej zapisami oraz ewolucją, którą przeszła poprzez kolejne nowelizacje. 
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działu kompetencji pomiędzy prezydentem, a rządem Federacji Ro-syjskiej. Artykuł 113 Konstytucji FR wskazuje, że szef rządu, w zgo-dzie z konstytucją FR, ustawami federalnymi oraz dekretami prezy-denta określa kierunki jego działalności oraz organizuje jego pracę375. Zapis wskazuje zatem na istotną rolę prezydenta i jego możliwości w zakresie kierowania pracami rządu. Prezydent ma prawo nakłada-nia nowych obowiązków na rząd, co reguluje swoimi dekretami ze wskazaniem dodatkowych kompetencji oraz obowiązków376. Przywo-ływany tutaj artykuł 114 konstytucji, jego punkt д mówi, że:   
realizuje zadania w zakresie zapewnienia obrony kraju, bezpieczeń-
stwa państwowego, realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 377.   Jednakże, szefowie ministerstw i pozostałych urzędów central-nych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa i jego polityki zagranicznej podlegają bezpośrednio prezydentowi. Nie oznacza to, że rząd nie ma obowiązków i kompetencji w  dziedzinie bezpieczeństwa. W gestii rządu znajduje się problematyka wyposa-żenia w broń, technikę wojskową oraz materialne zabezpieczenie Sił Zbrojnych FR oraz innych wojsk (np. Gwardia Narodowa) oraz pozo-stałych formacji zmilitaryzowanych. Rząd podejmuje działania w za-kresie ochrony granicy państwowej. Kieruje również ważną dziedzi-ną, jaką jest obrona cywilna378. Zakres kompetencji rządu FR w za-kresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa reguluje federalna ustawa O bezpieczeństwie379. W rozdziale III ustawy konstytucyjnej O rządzie Federacji Rosyj-

skiej i noszącym tytuł Pełnomocnictwa rządu Federacji Rosyjskiej, jego artykule 12 pt. Ogólne zagadnienia kierownictwa federalnymi mini-sterstwami i innymi federalnymi organami władzy państwowej znaj-duje się akapit w brzmieniu:  
                                                            375 Art. 113 Конституция Российской…, s. 48. 376 Art. 114 pkt ж Конституция Российской…, s. 49. Nie tylko dekrety prezydenta, ale również ustawy oraz konstytucję. 377 Ibidem, Art. 114 pkt д. 378 Е.Ю. Бархатова, Комментарий к Конституции…, s. 200. Obowiązki w tej dziedzinie na rząd nakłada ustawa Об обороне Федеральный закон № 61–Ф3 от 
31.05.1996 r. (z późn. zm.).  379 Об безопасности Федеральный закон № 390–Ф3 от 28. 12. 2010 r. (z późn. zm.). W ustawie zostały tez zapisane uprawnienia prezydenta i innych organów władzy państwowej. 
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Rząd Federacji Rosyjskiej w przypadku zmian w ustalonym porządku 
w systemie i strukturze federalnych organów władzy wykonawczej do 
czasu przyjęcia ustaw federalnych o wprowadzeniu niezbędnych zmian 
w ustawach federalnych może dzielić powołane ustawami federalnymi 
funkcje federalnych organów władzy wykonawczej, z wyjątkiem funkcji 
federalnych organów władzy wykonawczej, których pracą zgodnie z 
częścią pierwszą artykułu 32 tej federalnej konstytucyjnej ustawy kie-
ruje Prezydent Federacji Rosyjskiej380.  Przywoływany artykuł 32 ustawy znajduje się w rozdziale V: pt. 

Wzajemne stosunki rządu Federacji Rosyjskiej i prezydenta Federacji 
Rosyjskiej Dwa wcześniejsze należy artykuły rozdziału ilustrują spe-cyficzną pozycję prezydenta w systemie władz państwowych Rosji jego wpływ na funkcjonowanie władz wykonawczych Federacji.  Treść artykułu 30 pt. brzmi:  

Zapewnienie zgodnego funkcjonowania i współpracy Rządu Federacji 
Rosyjskiej i innych organów władzy państwowej381 brzmi: Prezydent 
Federacji Rosyjskiej w zgodzie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ni-
niejszą federalną ustawą konstytucyjną zabezpiecza zgodne funkcjo-
nowanie i współpracę Rządu Federacji Rosyjskiej i innych organów 
władzy państwowej   Kolejny, 31 artykuł pt. Prawo Prezydenta Federacji Rosyjskiej do 

przewodniczenia na posiedzeniach Rządu Federacji Rosyjskiej i na po-
siedzeniach Prezydium Rządu Federacji Rosyjskiej382 zawiera taki za-pis:   Prezydent Federacji Rosyjskiej ma prawo przewodniczyć podczas po-

siedzeń Rządu Federacji Rosyjskiej i na posiedzeniach Prezydium Rządu 
Federacji Rosyjskiej.  Przytoczone wyżej zapisy ustawy precyzują treść art. 83 punkt б konstytucji i wskazują niezwykle silną pozycję prezydenta Rosji w sferze kierowania całokształtem funkcjonowania państwa. Moje stwierdzenie znajduje potwierdzenie w kluczowym dla naszych roz-ważań artykule 32 badanej ustawy pt. Wyjątki w kierowaniu niektó-

                                                            380 О Правительстве Российской…, art. 12. 381 Ibidem, art. 30. 382 Ibidem, art. 31 
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rymi federalnymi organami władzy wykonawczej383. Artykuł ma cztery części oddzielone akapitami, które literalnie przytoczymy.   
Prezydent Federacji Rosyjskiej zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyj-
skiej, federalnymi ustawami konstytucyjnymi, ustawami federalnymi 
kieruje działalnością federalnych organów władzy wykonawczej, za-
rządzających obroną, bezpieczeństwem, sprawiedliwością, sprawami 
zagranicznymi, zapobieganiem sytuacjom nadzwyczajnym i likwidacją 
następstw żywiołowych klęsk, zatwierdza przedstawione przez Prze-
wodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej ich statuty, powołuje kierow-
ników i ich zastępców kierowników tych organów, oraz wykonuje inne 
pełnomocnictwa jako Najwyższy Głównodowodzący Siłami Zbrojnymi 
Federacji Rosyjskiej i Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej.  
 Następny akapit, o stosunkowo krótkiej treści, ma na pewno nie mniejsze znaczenie niż wcześniejszy ustęp. Zapis brzmi:   
Prezydent Federacji Rosyjskiej kieruje bezpośrednio i poprzez federal-
nych ministrów384 działalnością organów władzy wykonawczej, wska-
zanych w części pierwszej niniejszego artykułu oraz znajdujących się 
pod zarządem właściwych ministerstw federalnych.  Podkreślam treść kilku kluczowych słów „bezpośrednio i poprzez 

federalnych ministrów”, które w mojej ocenie są niezbędne dla zrozu-mienia pozycji prezydenta Rosji w kierowaniu „przydzielonymi” mu organami federalnymi385. Kluczem dla znaczenia i właściwego rozu-mienia roli prezydenta w kierowaniu podległymi mu resortami (mi-nisterstwa, agencje, służby) jest słowo „bezpośrednio” (непосредст-
венно). Gdy zajrzymy do słownika języka rosyjskiego, słowo bezpo-średnio (bezpośredni, непосредственный) jego znaczenie jest rozu-miane tak, że nie występują żądne pośredniczące ogniwa386. Można więc stwierdzić, że prezydent FR jest bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników podległych mu 
                                                            383 Ibidem, art. 32. 384 Podkreślenie autora. 385 Problem ten, chociaż nie tak szeroko podnosiłem w swoich kolejnych monogra-fiach: K. Kraj, Rosja w walce z terroryzmem, Kraków 2009, K. Kraj, Rosyjski system 
antyterrorystyczny, Kraków 2017, K. Kraj, Rosyjska wspólnota organów bezpieczeń-
stwa, Studium podsystemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Kraków-Wrocław 2017 oraz publikowanych artykułach. 386 С.И. Ожегов, Словарь русского языка, Москва 1982, s. 360.  
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federalnych organów władzy państwowej. To interesujące i unikalne rozwiązanie współgra z umocowaniem prezydenta FR, jako Najwyż-szego Głównodowodzącego Siłami Zbrojnymi. Trzecia część artykułu, którym się zajmujemy o treści:   
Prezydent Federacji Rosyjskiej rozdziela czynności (funkcje) pomiędzy 
federalnymi organami władzy wykonawczej, wskazanymi w części 
pierwszej niniejszego artykułu. Prezydent Federacji Rosyjskiej przypad-
kach zmian w ustalonym w ustanowionym porządku systemu i struktu-
ry federalnych organów władzy wykonawczej do przyjęcia ustaw fede-
ralnych o wprowadzeniu niezbędnych zmian w ustawach federalnych 
może ponownie dzielić ustalone przez federalne ustawy czynności 
(funkcje) federalnych organów władzy wykonawczej, których działal-
nością kieruje Prezydent Federacji Rosyjskiej387.   Ten ostatni akapit przedstawianego artykułu ustala również za-gadnienia związane z rolą i zadaniami rosyjskiego rządu w stosunku do federalnych organów władzy wykonawczej, którymi kieruje pre-zydent.   Rząd Federacji Rosyjskiej zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, federalnymi ustawami konstytucyjnymi, ustawami federalnymi, de-kretami i rozporządzeniami Prezydenta Federacji Rosyjskiej koordy-nuje działalność federalnych organów władzy wykonawczej, wskaza-nych w części pierwszej niniejszej ustawy.   Rząd federalny wypełnia rolę pomocniczą wobec prezydenta FR będącego centralną figurą systemu bezpieczeństwa państwa. Prezydent FR, aby właściwie wypełniać obowiązki nałożone na niego przez konstytucję oraz inne ustawy dysponuje własnym urzę-dem – Administracją Prezydenta. Jest to kierowany i zorganizowany przez prezydenta własny aparat urzędniczy, który wspiera go w rea-lizacji prezydenckich obowiązków wynikających z Konstytucji FR, ustaw konstytucyjnych i zwykłych ustaw388. Podstawowymi zada-niami Administracji Prezydenta są: zabezpieczenie działalności Pre-zydenta FR, Rady Bezpieczeństwa FR, konsultacyjnych i doradczych organów prezydenta oraz organizacja wzajemnej współpracy fede-ralnych organów władzy wykonawczej z władzami ustawodawczymi, 

                                                            387 W dziedzinie bezpieczeństwa za przykład może służyć powołanie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. 388 Art. 83 pkt и Конституция Российской…, s. 35. 
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przygotowywanie propozycji, rekomendacji, materiałów progno-styczno-analitycznych dotyczących strategii i polityki Federacji Ro-syjskiej, opracowywanie propozycji projektów przepisów prawnych (ustaw) w związku uprawnieniami prezydenta w tym zakresie. Ad-ministracja realizuje zadania związane z państwową polityką kadro-wą czy wyjaśnianiem polityki prowadzonej przez prezydenta. Wspie-ra prezydenta w realizacji jego pełnomocnictw w zakresie kontroli organów władzy wykonawczej. Przygotowuje dokumenty (projekty dokumentów) zatwierdzanych i podpisywanych przez prezydenta389  Pracownicy prezydenckiej administracji analizują informacje o socjalno-ekonomicznych, politycznych oraz prawnych procesach zachodzących w Rosji i na świecie390. Rozpatrują pisma skierowane do prezydenta przez obywateli, propozycje organizacji społecznych oraz organów samorządowych. W oparciu o prowadzone analizy i opracowanie wpływających materiałów prezydent otrzymuje zbior-cze informacje na ten temat. Administracja prowadzi działania w za-kresie wspólpracy  prezydenta z partiami politycznym, organizacjami społecznymi czy też związkami twórczymi i zawodowymi. W podob-ny sposób, w sferze stosunków zagranicznych, wspomaga prezydenta FR w kontaktach z organami władz innych państw oraz przywódcami tychże391. WAdministracji Prezydenta zatrudnionych jest około 900 urzędników392. Funkcjonowanie Administracji Prezydenta jest regu-lowane statutem O administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej393 nadanym przez prezydenta. Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej drugą, w naszej oce-nie, co do ważności, obok prezydenta FR instytucją w systemie bez-pieczeństwa Rosji. Jest organem konstytucyjnym, który w myśl arty-kułu 83, punkt ж Konstytucji FR, której przewodzi prezydent Rosji. 
                                                            389 Е. Г. Пономарева, Современная Россия…, s. 159. 390 Jednostką wspierająca administrację prezydenta w zakresie analiz i prognozo-wania jest Rosyjski Instytut Badań Strategicznych kierowany obecnie przez byłego premiera i długoletniego dyrektora Służby Wywiadu Zagranicznego Michaiła Frad-kowa, czytaj K. Kraj, Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych, [w:] Turbulentna Rzeczywistość, Przegląd analityczny, CBnB DSW, s. 23–30 (plik PDF w posiadaniu autora). 391 Zob. www.kremlin.ru/structure/administration .  392 Е. Г. Пономарева, Современная Россия…, s. 159. Według mojej oceny bez pra-cowników aparatu Rady Bezpieczeństwa FR, który jest samodzielną jednostką w ramach Aparatu Prezydenta. 393 Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской 
Федерации, Указ Президента РФ № 490 от 6.04. 2004 г. (z późn. zm.). 



243 
 

Prezydent (…) organizuje i staje na czele Rady Bezpieczeństwa Federa-
cji Rosyjskiej, której status określony jest ustawą federalną394. Przepi-sem regulującym status prawny Rady Bezpieczeństwa jest ustawa O 
Bezpieczeństwie395. Artykuł 13 tejże ustawy noszący tytuł Rada Bezpieczeństwa, opisuje ogólnie zadania które wykonuje przedstawiany organ. W pierwszym punkcie artykułu zapisano, że:   Rada Bezpieczeństwa jest konstytucyjnym organem doradczym przy-gotowującym decyzje Prezydenta Federacji Rosyjskiej w zakresie za-pewnienia bezpieczeństwa, organizacji obrony, organizacji wojska, wojskowo-technicznej współpracy Federacji Rosyjskiej z innymi pań-stwami, inne zadania, są związane z ochroną ustroju konstytucyjnego, suwerenności, niezawisłości i integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej, a także problemami współpracy międzynarodowej w sfe-rze bezpieczeństwa.   Pozostałe punkty tego artykułu dotyczą organizacji RB FR. Punkt drugi jest powtórzeniem punktu ж artykułu 83 konstytucji. Pozostałe dwa wskazują, że statut Radzie Bezpieczeństwa nadaje prezydent Rosji. Zaś w celu realizacji zadań i funkcji RB prezydent może tworzyć robocze organy oraz Urząd (Aparat) Rady Bezpieczeń-stwa396. W kolejnym, 14 artykule ustawy O bezpieczeństwie pt. Podsta-
wowe zadania i funkcje Rady Bezpieczeństwa są one szczegółowo opi-sane. Do zasadniczych zadań realizowanych przez Radę Bezpieczeń-stwa zaliczane są: zapewnienie właściwych warunków dla realizacji przez prezydenta Rosji jego pełnomocnictw w zakresie bezpieczeń-stwa. Formułowanie polityki  państwa w sferze bezpieczeństwa oraz kontrolowanie jej realizacji. Rada Bezpieczeństwa prognozuje, wy-krywa, analizuje i ocenia zagrożenia dla wojskowego bezpieczeństwa, zagrożenia wojennego. Opracowuje środki mające na celu ich elimi-nację lub neutralizację. Przygotowuje dla prezydenta propozycje do-tyczące środków mających na celu uprzedzenie i likwidację sytuacji 
                                                            394 Art. 83 pkt, ж Конституция Российской…, s. 34. Poprzednikiem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa FR była Rada Bezpieczeństwa ZSRR, K. Kraj, Status i pozycja poli-
tyczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo, Teoria i Prakty-
ka” 2008, nr 1–2, s. 148. 395 Об безопасности..., rozdział 3 Status Rady Bezpieczeństwa. 396 Ibidem, art. 13 pkt. 2, 3 i 4. 
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nadzwyczajnych oraz przezwyciężenie ich następstw. Ma prawo pro-ponować zastosowanie specjalnych środków ekonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  Kolejnym zadaniem jest przedstawianie prezydentowi propozy-cji w sprawie konieczności wprowadzenia, przedłużenia lub zniesie-nia stanu wyjątkowego. Istotną, dla systemu bezpieczeństwa FR funkcją RB jest koordynacja działalności federalnych organów władzy wykonawczej i organów podmiotów Federacji Rosyjskiej mająca na celu ocenę realizacji podjętych przez prezydenta decyzji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa dokonuje także oceny efektywności działań podejmowanych w sferze zapewnienia bezpieczeństwa przez federalne organy władzy wykonawczej. Do czynności realizowanych przez Radę Bezpieczeństwa FR za-liczamy: rozpatrywanie zagadnień (problemów) w zakresie zapew-nienia bezpieczeństwa, organizacja obrony, organizacji wojska, orga-nizacja wojskowo-technicznej współpracy z innymi państwami oraz rozstrzyganie pozostałych problemów związanych z ochroną ustroju konstytucyjnego, suwerenności, niezawisłości i integralności teryto-rialnej i współpracy międzynarodowej Rosji dla zapewnienia bezpie-czeństwa. Rada dokonuje analizy otrzymywanych informacji dotyczą-cych realizacji kierunków polityki państwa w dziedzinie zapewnienia  bezpieczeństwa, socjalno-politycznej oraz ekonomicznej sytuacji pa-nującej w kraju. Zajmuje się również problematyką przestrzegania praw i swobód obywatelskich. Przygotowuje strategię bezpieczeń-stwa narodowego Rosji. Opracowuje inne dokumenty koncepcyjne i doktrynalnej oraz ustala kryteria i wskaźniki dla celów zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.  Rada realizuje strategiczne planowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Radzie Bezpieczeństwa do rozpatrzenia przedkłada-ne są akty prawne i dokumenty normujące problematykę związaną z jej kompetencjami. Rada Bezpieczeństwa przygotowuje projekty ak-tów prawnych wydawanych przez prezydenta Rosji, a związanych z bezpieczeństwem państwa i realizacją zadań kontrolnych federal-nych organów władzy państwowej w tym zakresie. Jest realizatorem prac przygotowawczych dla federalnych programów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz sprawuje kontrolę nad ich realizacją. Ostatnią z czynności kompetencyjnych zapisanych w  ustawie jest organizacja przez Radę Bezpieczeństwa badań naukowych powiązanych z zakre-sem problematyki znajdującej się w jej gestii. Prezydent identycznie, jak rządowi FR, może powierzyć Radzie inne zadania oraz czynności 
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wynikające z regulacji prawnych obowiązujących w Federacji Rosyj-skiej397. Osobowy skład Rady Bezpieczeństwa ustalany jest dekretem  przez prezydenta Rosji. W skład Rady wchodzą prezydent oraz sekre-tarz RB oraz członkowie. Ci ostatni zostali podzieleni na dwie katego-rie. Na członków stałych i członków Rady Bezpieczeństwa. Niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa mają jedynie głos doradczy. Sekre-tarz RB jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Sekretarzem Rady oraz jej członkami (obydwu rodzajów) mogą być tylko obywate-le Rosji nie posiadający obywatelstwa innego państwa, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do zamieszkania w innym państwie398. W obecnej chwili399 Rada Bezpieczeństwa liczy jedenastu sta-łych członków i 17 członków plus jej przewodniczący – prezydent Rosji400. Wśród stałych członków znajdują się m in. ministrowie: spraw zagranicznych, obrony, spraw wewnętrznych czy dyrektorzy Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego. Ponadto przewodniczący Dumy Państwowej i Rady Federacji, pre-mier, szef administracji prezydenta i sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Stałym członkiem RB jest specjalny przedstawiciel prezydenta ds. ochrony przyrody, ekologii i transportu401. Członkami Rady Bezpie-czeństwa są m in. przedstawiciele prezydenta w okręgach federal-nych, szef służby celnej, szef Sztabu Generalnego, dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej, ministrowie finansów i ds. sytuacji nadzwyczajnych, minister sprawiedliwości. Kluczową dla sprawnego funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa FR pełni jej Sekretarz402. Od-
                                                            397 Ibidem, art. 14.  
398 Ibidem, art. 15. 399 Stan na dzień 29.01.2019 r. 400 Указ Президента Российской Федерации № 715, от 25 мая 2012 г. (z późn. zm.). 401 Siergiej Iwanow wieloletni bliski współpracownik prezydenta Wł. Putina, wielo-letni szef jego administracji (także przez 4 lata prezydenta D. Miedwiediewa). Przed laty minister obrony, wicepremier, sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Powierzone S. Iwanowowi stanowisko specjalnego przedstawiciela na pewno czasowo pozwala Iwanowowi na inne ważne prace powierzane przez prezydenta, np. konceptualne, czego nie był w stanie wykonywać piastując stanowisko szefa administracji prezy-denta. Moją tezę potwierdza uczestnictwo S. Iwanowa w testach rakiety Awangard, co wskazywałoby, że z ramienia Rady Bezpieczeństwa jest kuratorem kompleksu militarno-przemysłowego. 402 Об безопасности…, art. 16. 
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powiada on za realizację zadań, funkcji ustawowych oraz tych nało-żonych przez prezydenta na Radę Bezpieczeństwa. Sekretarz powo-ływany jest przez prezydenta i przez niego odwoływany. Podlega bezpośrednio prezydentowi. Zakres jego obowiązków i pełnomoc-nictw jest określany przez prezydenta403. Rada Bezpieczeństwa reali-zuje swoje zadania w trakcie obrad oraz narad. Organizację, porządek obrad i narad określa prezydent FR404. Spotkania Rady odbywają w pełnym gronie, czyli stali członkowie i członkowie, bądź w składzie stałych członków. Decyzje Rady Bezpieczeństwa podejmowane są podczas obrad i narad przez jego stałych członków, którzy mają równe prawa przy podejmowaniu decyzji. Decyzje Rady po podpisaniu ich przez prezy-denta nabierają mocy prawnej i są realizowane przez zobowiązane organy władz państwowych. Realizacja decyzji Rady Bezpieczeństwa odbywa się na podstawie dekretów i rozporządzeń405 prezydenta.  Aktami regulującymi pracę Rady Bezpieczeństwa oraz funkcjo-nowanie aparatu urzędniczego RB FR są ich statuty406 nadane na mo-cy dekretów prezydenta FR. W dokumentach tych sprecyzowane zo-stały zadania stojące przez Radą Bezpieczeństwa i obsługującym ją aparatem urzędniczym. W statucie Rady Bezpieczeństwa stosunkowo szczegółowo wskazane są jej czynności w sferze bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego. Z podpunktu a punktu czwarte-go statutu (Czynności Rady Bezpieczeństwa) wynika, że do wykony-wanych czynności należy:   (…) rozpatrywanie problemów zabezpieczenia bezpieczeństwa naro-dowego (…) innych wojsk, formacji wojskowych i organów (…). W podpunkcie b przeprowadzanie strategicznej oceny na podstawie analizy informacji (…) o stanie porządku prawnego w praworządności w kraju, efektywności podejmowanych działań w przeciwdziałaniu terroryzmowi i ekstremizmowi (…) o działalności federalnych orga-nów władzy wykonawczej u organów wykonawczych władz podmio-tów Federacji Rosyjskiej w sferze zabezpieczenia bezpieczeństwa na-rodowego; o koordynacji działalności federalnych organów władzy wykonawczej i organów władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej w sprawie realizacji podjętych przez prezydenta Federacji 
                                                            403 Федеральный закон № 285–Ф3 от 05.10.2015 r. 404 Об безопасности…, art. 17. 405 Ibidem, art. 18. 406 Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, Указ Президента 
Российской Федерации № 590 от 6. 05. 2011 г. (z późn. zm.). 
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Rosyjskiej decyzji w dziedzinie zabezpieczenia bezpieczeństwa naro-dowego.  
 Do zdań związanych z bezpieczeństwem, które są wspierane przez Radę Bezpieczeństwa należy przygotowywanie aktów praw-nych prezydenta FR  związanych z problematyką bezpieczeństwa narodowego czy kontrolą działalności federalnych organów władzy wykonawczej funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy to kontroli gospodarności w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na bezpieczeństwo narodowe i ochronę porządku prawnego. Do pozostałych funkcji RB FR należy też rozpatrywanie corocznych sprawozdań o rezultatach i podstawowych kierunkach działalności federalnych organów władzy wykonawczej, nad którymi kierownictwo sprawuje prezydent FR407. Radę Bezpieczeństwa obsługuje Urząd (Aparat) Rady Bezpie-czeństwa, stanowiący samodzielny zarząd w składzie Administracji Prezydenta. Kieruje nim sekretarz RB FR oraz jego zastępcy i pomoc-nicy. Treść statutu Aparatu Rady Bezpieczeństwa wskazuje, że jego działania związane są z biurokratycznym, informacyjnym i organiza-cyjnym zabezpieczeniem warunków funkcjonowania Rady Bezpie-czeństwa oraz kierownictwa urzędu. Zadania i funkcje przedstawione w statucie pokrywają się z  obowiązkami powierzonymi Radzie. Wi-dać skoncentrowanie na przygotowywaniu materiałów, dokumenta-cji, wykonywaniu praktycznej działalności kontrolnej, analitycznej i pozostałych prac organizacyjnych zapewniających sprawne funkcjo-nowanie Rady Bezpieczeństwa. Aparat Rady Bezpieczeństwa jest upoważniony do pozyskiwania informacji od organów państwowych i samorządowych. Współpracuje z aparatami urzędniczymi Rady Fe-deracji, Dumy Państwowej, Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego FR, Komitetem Śledczym FR i innych organów władz Rosji. Realizując swoje działania współdziała z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi oraz pojedynczymi obywatelami. Na czele Aparatu Rady Bezpieczeństwa stoją: Sekretarz RB, jego I zastępca, sześciu zwykłych zastępców i czterech pomocników Sekretarza RB. Przed bez mała jedenastu laty napisałem:   Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jest organem państwo-wym, instrumentem realizacji długoterminowego, perspektywicznego 

                                                            407 Ibidem. 
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kierunku rozwoju Rosji i zabezpieczenia jej narodowych interesów. O statusie i pozycji politycznej Rady świadczy nie tylko jej konstytu-cyjne umocowanie, uprawnienia wynikające z omówionych uregulo-wań prawnych, lecz również jej historia oraz skład członkowski. (…) Konkludując należy stwierdzić, że status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zależy od suwerennych decyzji rosyjskiego prezydenta, który zgodnie z zapisami konstytucji kształ-tuje jej skład, kieruje jej pracami, stawia zadania i kontroluje ich reali-zację408.   To zdanie nadal jest prawdziwe. Przedstawiając system bezpieczeństwa Rosji nie można pomi-nąć roli w tym systemie Rady Ministrów FR. Rosyjski rząd przy zde-cydowanej przewadze kompetencyjnej  prezydenta w zakresie poli-tyki bezpieczeństwa, obronnej czy zagranicznej ma jednak pewne kompetencje w tej dziedzinie. Prerogatywy związane są ze stanowi-skiem przewodniczącego Rady Ministrów oraz jego zastępców i mini-strów federalnych.  Naszym zadaniem nie jest pełna analiza zakresu działania i odpowiedzialności rządu FR. Badając ustawę O rządzie 
Federacji Rosyjskiej powinniśmy najpierw pochylić się nad ogólnymi kompetencjami Rady Ministrów. W artykule 114 Konstytucji Federacji 
Rosyjskiej w którym w siedmiu punktach zapisane zostały ogólne kompetencje rządu. Cztery punkty artykułu od а do г są zapisem kon-stytucyjnych pełnomocnictw rządu w zakresie opracowania i przed-stawienia Dumie Państwowej budżetu federalnego oraz sprawozdań w zakresie jego realizacji i rezultatach własnej działalności. W tym tych, których realizację zleciła Duma Państwowa.  Rząd odpowiada za prowadzenie polityki finansowej, kredyto-wej i fiskalnej Rosji. Kolejna sferą działalności rządu jest prowadzenie polityki w zakresie kultury, nauki, wykształcenia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego oraz ekologii. Rada Ministrów administru-je własnością federalną (skarbu państwa)409. W ten sposób docho-dzimy do punktu д artykułu 114 konstytucji. Rada Ministrów FR (…) 
realizuje zadania w zakresie zapewnienia obrony kraju, bezpieczeń-
stwa państwowego, realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyj-
skiej410. 
                                                            408 K. Kraj, Status i pozycja…, s, 154 i 156.  409 Art. 114 pkt. а, б, в, г Конституция Российской…, s. 49; Zob. szerzej komentarz Е.Ю. Бархатова, Комментарий к Конституции…, s. 198–200. 410 Art. 114 pkt. Д.  
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Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie realizacji zadań w sferze obrony są znaczące. Przyglądniemy się zapisom ustawy 
O obronie. Obowiązki rządu zostały zapisane w rozdziale II ustawy, w artykule 6 Pełnomocnictwa Rządu Federacji Rosyjskiej w sferze 
obronności. Obejmuje ona aż 26 punktów, my wskażemy tylko kilka z nich, które moim zdaniem, odnoszą się do problematyki bezpie-czeństwa i funkcjonowania federalnych organów władzy wykonaw-czej w dziedzinie bezpieczeństwa. I tak punkt 1 artykułu 6:   

(…) realizuje zadania w celu zabezpieczenia obrony i ponosi odpowie-
dzialność w zakresie swoich uprawnień za stan i zabezpieczenie Sił 
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pozostałych wojsk i formacji zmilitary-
zowanych i organów i organizuje wyposażenie Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej, pozostałych wojsk, formacji zmilitaryzowanych i organów 
w uzbrojenie i technikę wojskową zgodnie z ich rekomendacjami (za-mówieniami).   Dalej:   
Organizuje wyposażenie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pozostałych 
wojsk, formacji zmilitaryzowanych i organów środkami materialnymi, 
energią i pozostałymi środkami zgodnie z ich rekomendacjami [zamó-wieniami – przyp. aut.].   Rząd również:   
organizuje opracowanie planów mobilizacyjnych dla zaspokojenia po-
trzeb państwa, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pozostałych wojsk, 
formacji zmilitaryzowanych, organów i specjalnych formacji (…) w cza-
sie wojny (…)(tłum. własne – K.K.)411.   Zadania rządu związane z funkcjonowaniem organów bezpie-czeństwa zapisane zostały również w kolejnych punktach badanego rozdziału ustawy. Wskazać możemy takie jak: określanie warunków finansowo-gospodarczej działalności Sił Zbrojnych FR, pozostałych wojsk, wojskowych formacji i organów412. Rząd jest również władny do podejmowania decyzji o powstawaniu wojskowych profesjonal-nych organizacji w zakresie kształcenia, w tym wykształcenia wyż-szego, szkoleniowych centrów wojskowych, fakultetów wojskowych 

                                                            411 Об обороне …, rozdział II, art. 6 pkt. 1, 4, 5, 7. 412 Ibidem, art. 6, pkt 12. 
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(katedr wojskowych) w uczelniach państwowych (federalnych). Również rząd zatwierdza statuty wyżej wymienionych instytucji kształcących na potrzeby sił zbrojnych czy organów bezpieczeń-stwa413.  Jak widać z przytoczonych przepisów sfery działania w zakresie bezpieczeństwa, czy dotyczące obronności są dość precyzyjnie roz-graniczone. Z tym, że prezydent może nakładać na rząd kolejne obo-wiązki związane z kwestiami z kwestiami bezpieczeństwa. Ponadto jego wpływ na funkcjonowanie rządu, choćby ze względu na prawo przewodniczenia jego posiedzeniom i posiedzeniom prezydium rzą-du414jest bardzo znaczący. Dodatkowym wzmocnieniem pozycji pre-zydenta wobec rządu są jego uprawnienia do zmiany aktów praw-nych wydawanych przez rząd, o ile zdaniem prezydenta nie są zgod-ne z konstytucją, innymi ustawami, czy dekretami prezydenta415. Wracamy teraz do ustawy O bezpieczeństwie, która także regu-luje obowiązki w sferze bezpieczeństwa ciążące na rządzie Federacji Rosyjskiej. Mówi o nich artykuł 10 ustawy. Rząd FR (…) uczestniczy 
w określeniu podstawowych kierunków państwowej polityki w sferze 
zapewnienia bezpieczeństwa416. Kolejne jego zadanie polega na stwo-rzeniu (tworzeniu) celowych programów w sferze bezpieczeństwa i zapewnienie ich wykonania417. Ustala kompetencje federalnych orga-nów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa dla tych insty-tucji, którymi kieruje418. Zapewnia, organizuje zabezpieczenie fede-ralnych organów władzy wykonawczej i organów władzy wykonaw-czej podmiotów FR, organów samorządowych w środki i zasoby nie-zbędne dla wykonywania przez nich zadań z dziedziny bezpieczeń-stwa419. Realizuje również inne obowiązki wynikające z konstytucji Rosji, federalnych ustaw konstytucyjnych, ustaw federalnych oraz aktów prawnych prezydenta Federacji Rosyjskiej420. Ustawami, które nakładają na rząd obowiązki związane z problematyką bezpieczeń-stwa państwa są m in. ustawy O obowiązkach wojskowych i służbie 
wojskowej czy O statusie wojskowych i wiele innych.  
                                                            413 Ibidem, art. 6, pkt 13 i 14. 414 О Правительстве Российской…, art. 31. 415 Ibidem, art. 33, s. 20. 416 Об безопасности…, art. 10, pkt 1. 417 Ibidem, art. 10. pkt 2. 418 Ibidem, art. 10. pkt 3. 419 Ibidem, art. 10, pkt 4. 420 Ibidem, art. 10, pkt 5. 
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Prowadząc rozważania nad systemem i strukturami bezpie-czeństwa Rosji, nie sposób pominąć, unikalnej w praktyce światowej, struktury, którą jest Narodowy Komitet Antyterrorystyczny. NKA jest płaszczyzną współdziałania, na której spotykają się przedstawiciele władz ustawodawczych i wykonawczych, a zasadniczym celem dzia-łalności Komitetu jest zapewnienie bezpieczeństwa i reagowanie na nie w zakresie walki z terroryzmem. Przewodniczącym NKA jest dy-rektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa, instytucji na której spo-czywa główny ciężar praktycznej421 walki z terroryzmem w Federacji Rosyjskiej. Walkę z terroryzmem w Federacji Rosyjskiej reguluje wiele ak-tów prawnych, w tym ten kluczowy ustawa O przeciwdziałaniu terro-
ryzmowi422, która weszła w życie 6 marca 2006 roku. W artykule 5 ust. 3 pkt 4 zapisano, że   (…) na szczeblu federalnym tworzony jest kolegialny organ koordynu-jący i organizujący działalność federalnych organów władzy wyko-nawczej, organów władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyj-skiej i organów samorządowych dla przeciwdziałania terroryzmo-wi423.   Cytowany wyżej zapis ustawowy został zrealizowany z wyprze-dzeniem 15 lutego 2006 r. w dekrecie prezydenta Federacji Rosyj-skiej nr 116 O środkach przeciwdziałania terroryzmowi424. Dekret zo-stał wydany w celu doskonalenia kierownictwa państwowego w sfe-rze przeciwdziałania terroryzmowi. Na mocy decyzji zawartych w dekrecie powołany został Narodowy Komitet Antyterrorystyczny oraz jego przewodniczący, którym został, wspomniany wyżej, dyrek-
                                                            421 Praktyczną walkę z terroryzmem pojmuję jako działania operacyjno-rozpoznawcze, kontrwywiadowcze i wywiadowcze oraz operacje kontrterrory-styczne, czyli bojowe (kinetyczne) akcje pododdziałów kontrterrorystycznych sku-pionych w Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB. 422 О противодействии терроризму, Федеральный закон № 35–Ф3 от 06. 03. 2006 r. ze zm. 423 Ibidem, art. 5 ust. 3 pkt 4. Szczegółowe omówienie tekstu ustawy zob. N. Duraj, 
Rosja a terroryzm, Rozwiązania prawno-organizacyjne, Łódź 2016, s. 44–63; K. Kraj, 
Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego 
zwalczania terroryzmu w Rosji „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka” 2009 nr 3–4, s. 50–52. 424 О мерах по противодействию терроризму, Указ Президента Р Ф № 116 от 15.02.2006 (z późn. zm.) 
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tor Federalnej Służby Bezpieczeństwa425. Decyzja jednoznacznie określiła, że podstawowym organem państwa w walce z terrory-zmem jest Federalna Służba Bezpieczeństwa426. Na szczeblach pod-miotów Federacji Rosyjskiej zostały powołane Komisje Antyterrory-styczne427. Na ich czele stoją najwyżsi przedstawiciele wykonawczych władz państwowych podmiotu (prezydenci, głowy republik, guberna-torzy). W celach planistycznych związanych z wykorzystaniem sił i środków organów federalnych, organów w podmiotach Federacji do zwalczania terroryzmu powołano Federalny Sztab Operacyjny oraz jego odpowiedniki w podmiotach FR428. W podmiotach Federacji sze-fami sztabów operacyjnych przeważnie są kierownicy miejscowych zarządów Federalnej Służby Bezpieczeństwa, chyba, że inaczej posta-nowi przewodniczący NKA429. Na czele Federalnego Sztabu Operacyj-nego stoi osoba wyznaczona przez przewodniczącego430 Komitetu. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny jest obsługiwany przez wła-sny aparat (urząd) 431, będący częścią składową FSB. Jego odpowied-nikami w podmiotach administracyjnych państwa rosyjskiego są urzędy432 regionalnych sztabów operacyjnych. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny posiada własny statut regulujący jego funkcjonowanie. W statucie zostały określone naj-ważniejsze zadania realizowane przez Komitet. Należą do nich moni-toring stanu ogólnopaństwowego systemu przeciwdziałania terrory-zmowi, przygotowywanie propozycji dla prezydenta związanych z państwową polityką w tej sferze. Optymalizowanie regulacji praw-nych w tej dziedzinie, organizacja i koordynacja działalności federal-nych organów władzy wykonawczej, władzy wykonawczej podmio-tów Federacji, organów samorządowych i komisji oraz regionalnych sztabów operacyjnych oraz sztabów operacyjnych powołanych w 
                                                            425 Ibidem, pkt 2.  426 K. Kraj, Rosja w walce…, s. 102–105.  427 N. Duraj, s. 32.  428 О мерах по…, pkt 4 a i b. 429 Przykładem jest Moskwa, gdzie szefem sztabu operacyjnego jest emerytowany wysoki funkcjonariusz FSB, obecnie zajmujący się w merostwie problematyką ko-rupcji. Zob. О мерах по…, pkt 6 b. 430 О мерах по…, pkt 6 a. 431 Ibidem, pkt 11 a. 432 Ibidem, pkt 11b. 
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nadmorskich rejonach państwa. Trzecim zadaniem jest informacyjne wspieranie przeciwdziałania terroryzmowi433.  Czynności wykonywane przez NKA związane z realizacją pod-stawowych kierunków działalności skupiają się na przygotowywaniu dla prezydenta Rosji propozycji pozwalających mu na prowadzenie i formułowanie polityki państwa w sferze przeciwdziałania terrory-zmowi. NKA analizuje przyczyny i warunki powstawania i rozprze-strzeniania się terroryzmu i opracowuje środki dla jego wyelimino-wania. Monitoruje zagrożenia oraz aktywność terrorystyczną w Fe-deracji Rosyjskiej jednocześnie opracowując środki przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dokonuje także analizy efektywności środków po-dejmowanych w sferze przeciwdziałania terroryzmowi przez fede-ralne organy władzy państwowej, centralne oraz regionalne. W tym zakresie współdziała z władzami samorządowymi, pracuje nad do-skonaleniem prawa antyterrorystycznego, koordynacją działalności federalnych organów władzy wykonawczej, organów władzy wyko-nawczej oraz komisji antyterrorystycznych i sztabów operacyjnych w podmiotach FR oraz jej morskich rejonach. Proponuje niezbędne plany, koncepcje i dokumenty tematycznie związane z przeciwdziała-niem terroryzmowi.  Analizuje kwestie prawne, doświadczenia zagraniczne w zakre-sie przeciwdziałania terroryzmowi i w oparciu o nie przygotowuje propozycje doskonalące prawodawstwo antyterrorystyczne w Rosji i jego harmonizację z prawem międzynarodowym i wiele innych za-dań434. W skład Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego wcho-dzą urzędnicy państwowi określeni stanowiskami, które piastują435. Członkami Komitetu są m in. wszyscy ministrowie pionu prezydenc-kiego rządu, szefowie najważniejszych służb specjalnych oraz kilku innych ministrów (ochrony zdrowia, przemysłu i handlu, energetyki), wicepremier, szef Sztabu Generalnego, przedstawiciel Rady Bezpie-czeństwa FR itd.436. 
                                                            433 Положение о Национальном антитеррористическом комитете, Указ 
Президента РФ № 664, от 26.12.2015 г., pkt 4 а–в. 434 Ibidem, pkt 15. Więcej czytaj K. Kraj, Rosyjski system antyterrorystyczny, Kraków 2017, s. 87 –91; K. Kraj, Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem poli-
tycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji, „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka” 2009, nr 3–4, s. 49–60 i K. Kraj, Wschodnia „sieć bezpieczeństwa”, Struktu-
ry antyterrorystyczne WNP, „MMS Komandos”, 2009, nr 12, s. 38–45. 435 Zob. Указ Президента РФ от 2 сентября 2012 г. № 1258 (z późn. zm.). 436 Ibidem. 
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Wskazaliśmy podstawowe, naszym zdaniem, elementy organi-zacyjne i regulacje prawne stanowiące podstawę budowy sytemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Warto zwrócić uwagę, że inny-mi ważnymi dla funkcjonowania i tworzenia struktury organizacyjnej systemu bezpieczeństwa są m in. takie akty prawne (ustawy): O gra-
nicy państwowej FR, O tajemnicy państwowej, O systemie sądowym FR, 
O stanie wyjątkowym, O działalności operacyjno-śledczej, O przygoto-
waniu mobilizacyjnym i mobilizacji w FR i wiele innych. W naszych rozważaniach pomijamy analizę i przedstawianie dokumentów poli-tycznych wyznaczających kierunki polityki państwowej w zakresie bezpieczeństwa. Najważniejszym z nich jest Strategia bezpieczeństwa 
narodowego Federacji Rosyjskiej437. Oczywiście ten dokument poli-tyczny nie jest jedyną dyrektywą polityczną w zakresie bezpieczeń-stwa. Należą do nich m in: Koncepcja polityki zagranicznej FR (2017), 
Doktryna morska Federacji Rosyjskiej (2015), Doktryna wojenna Fede-
racji Rosyjskiej (2014), które to dokumenty są zatwierdzane dekre-tami prezydenta Rosji. Stanowią dyrektywy i wskazówki dla kierun-ków funkcjonowania i organizacji (reorganizacji, modernizowania) rosyjskiego sytemu bezpieczeństwa.  Rozwiązania w zakresie organizacji struktury systemu bezpie-czeństwa Federacji Rosyjskiej są pochodną tradycji, jej kultury stra-tegicznej, doświadczeń z przeszłości oraz postrzegania zagrożeń. Również rozwiązania prawne, które są podstawą działania tego sys-temu stanowią oryginalne rosyjskie rozwiązania legislacyjne, oparte o praktykę w zakresie zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa, w róż-nych jego przejawach, począwszy od militarnego, terrorystycznego, a skończywszy na systemie ratownictwa medycznego i kryzysowe-go438. Organizacja systemu jest niewątpliwie rosyjską odpowiedzią, przygotowaną na podstawie analizy współczesnych wyzwań i zagrożeń dla żywotnych interesów politycznych, militarnych, eko-nomicznych i społecznych Federacji Rosyjskiej. Doktrynalną wytycz-ną, dla organizacji systemu bezpieczeństwa jest Strategia bezpieczeń-
stwa narodowego Federacji Rosyjskiej, elastycznie i sprawnie dosto-sowywana do zmieniającego się światowego środowiska bezpieczeń-
                                                            437 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. 438 Zob. K. Kraj, Służba medycyny katastrof i awaryjno-ratownicze formacje minister-
stwa ds. Sytuacji nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej, „Ostry Dyżur” 2013, nr 2, s. 68–72. 
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stwa. Celem dyrektyw zawartych we wspomnianej strategii jest reali-zacja, takich celów jak: utrzymanie integralności terytorialnej i suwe-renności Rosji, zachowanie autonomii strategicznej, możliwości pro-wadzenia polityki samookreślenia oraz odbudowy i utrzymania dla Federacji Rosyjskiej roli i pozycji jednego z ważniejszych graczy na międzynarodowej arenie politycznej.  Każdy z kluczowych elementów (węzłów) struktury sytemu bezpieczeństwa FR może i powinien być poddany głębokiej analizie i badaniom. Przyjęte rozwiązania prawne i organizacyjne mogą być pomocne przy konstruowaniu i doskonaleniu polskiego systemu bez-pieczeństwa, oczywiście zachowując odpowiedni dystans do rozwią-zań rosyjskich, można, a nawet powinno się posiłkować się nimi pod-czas prac koncepcyjnych. Bizantyjskie struktury władz publicznych Federacji Rosyjskiej, wzajemne zależności, udział przedstawicieli or-ganów państwowych w różnych organach kolegialnych (Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, Rada Bezpieczeństwa FR itd.) i to w różnych rolach (szefa i podwładnego) powoduje, że system nie jest do końca przejrzysty i sprawia dużą trudność dla analizy procesów po-dejmowania decyzji. Co też utrudnia ocenę sprawności, tak skon-struowanego systemu. Należy jednak zauważyć, że niektóre kompo-nenty systemu bezpieczeństwa Rosji, zostały sprawdzone w praktyce np. NKA zwiększył skuteczność polityki i działań w zakresie zwalcza-nia terroryzmu i przejawów ekstremizmu. Jednostki ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych sprawdzają się ciągle w rozwiązywaniu sy-tuacji kryzysowych. Siły zbrojne FR potwierdziły swoją sprawność w trakcie prowadzonej od ponad trzech lat operacji wojskowej w Syrii. Gdybyśmy poddali analizie kompleks militarno-przemysłowy, to tutaj również możemy wskazać sprawność jego działania, tak w zakresie dostaw sprzętu, jak i nowych konstrukcji.  Sytuacja na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku pokazała, że system potrafi działać mobilnie, sprawnie i efektywnie przy, nie tylko decyzyjnym, ale również dezinformacyjnym działaniu główno-dowodzącego rosyjskimi siłami zbrojnymi – prezydenta państwa439.  
 
 
 

                                                            439 K. Kraj, Operacja Krym Anno Domini 2014, „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka” 2014, nr 3, s. 13–24. 
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Abstract   The RF security system is a conglomerate resulting from a specific perception of security issues and its own separate culture of strategic thinking and the philosophy of functioning of the state. The RF security system is a conglomerate resulting from a specific perception of security issues and its own separate culture of strategic thinking and the philosophy of functioning of the state. The author  in a synthetic form presented legal regulations, organization and structure of the security system of the Russian Federation. It is the answer to contemporary challenges and threats to the political, military, economic and social interests of the Russian Federation. Byzantine structures of public authorities of the Russian Federation, interdependencies, the participation of representatives of state organs in collegiate organs in various roles (head and subordinate) (National Antiterrorist Committee, Security Council of the Russian Federation, etc.) makes the system not completely transparent and makes it very difficult for researcher. Despite this, the RF security system, as the examples of Ukraine and Syria show, can operate mobile, efficient and effective. Especially with the conscious involvement of the commander-in-chief of the Russian Armed Forces - the president of the state. 
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Ireneusz Koza 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 
 
 

STRATEGIA NATO WOBEC ROSYJSKICH 
ZAGROŻEŃ HYBRYDOWYCH 

 
 
Wstęp 
 Od czasu zakończenia II wojny światowej NATO jest uznawane za najskuteczniejszą organizację o charakterze militarnym. Pomimo zwiększającej się liczby członków wydłużających proces decyzyjny w sytuacjach konfliktowych, Sojusz Północnoatlantycki przeprowa-dził szereg misji o charakterze stabilizacyjnym i pokojowym. Opera-cje KFOR, ISAF, Resolute Support, NATO Mission Iraq, Active En-deavour czy Sea Guardian dowodzą, iż Organizacja Paktu Północnoat-lantyckiego potrafi skutecznie uzyskać niezbędne siły i środki od swoich państw członkowskich i wykorzystywać je następnie w różnych warunkach działań. Niestety przeprowadzona przez Federację Rosyjską aneksja Krymu w 2014 r. wykazała, że NATO może niebawem stanąć w obli-czu szczególnego wyzwania, polegającego na jednoczesnym przeciw-stawianiu się kilku zagrożeniom, wynikłym z działalności jednego lub więcej podmiotów i mogących oddziaływać synergicznie na kilku płaszczyznach – ekonomicznej, politycznej militarnej, cywilnej, in-formatycznej itp. Owa współzależność sprawiła, że zagrożenia tako-we przyjęło się nazywać zagrożeniami hybrydowymi (ang. hybrid threats).   
Hybrydowość  Według dokumentu Bi-Sc Input to a New NATO Capstone Con-cept for the Military Contribution to Countering Hybrid Threats z 25 sierpnia 2010 r. zagrożenia hybrydowe są kreowane przez przeciw-ników, dysponujących umiejętnością elastycznego wykorzystywania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych środków do realizacji swoich celów. Jako przeciwnika można tu rozumieć zarówno podmio-
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ty państwowe (z uwzględnieniem krajów bandyckich), jak i aktorów niepaństwowych, w tym organizacje terrorystyczne440. Inną definicją zaproponowało Europejskie Centrum Doskonale-nia w Dziedzinie Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (ang. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) z Helsinek. Za-grożenia hybrydowe to metody i aktywności wycelowane w słabości przeciwnika, przez które rozumie się pamięć historyczną, legislację, kulturę narodową, czynniki geostrategiczne, polaryzację społeczeń-stwa, technologiczną przepaść czy różnice ideologiczne. Zagrożenia te powinny obejmować skoordynowane użycie środków konwencjo-nalnych i niekonwencjonalnych, pozostawać na granicy niewykrycia oraz stanu między pokojem i wojną oraz  zapewniać realizację celów strategicznych przeciwnika441. Pomimo, iż zagrożenia hybrydowe istnieją na arenie międzyna-rodowej od setek lat, dopiero w XXI wieku doczekały się one szczegó-łowej analizy naukowej. Przyczyna takiego stanu rzeczy leży w bieżą-cych uwarunkowaniach, wzmacniających negatywne oddziaływania zagrożeń hybrydowych a konkretnie:  
• Łatwiejsza i szersza możliwość współpracy pomiędzy wro-gimi  podmiotami oraz prowadzenie wymiany informacji w czasie rzeczywistym; 
• Prowadzenie działań dezinformacyjnych w mediach maso-wych dla uzyskania strategicznej przewagi. 
• Możliwość wykorzystania szerokiego spektrum środków i sposobów oddziaływania (od broni CBRN po działania cy-bernetyczne); 
• Bezwzględne przestrzeganie międzynarodowych zasad i  ak-tów prawnych przez wielu członków NATO, ONZ i OBWE, ograniczających ich możliwość reagowania na negatywne zjawiska442. Niestety, jak powszechnie wiadomo, definicja zagrożeń hybrydowych nie jest jednoznaczna, a tym samym nie określa w pełni co zalicza się, a co nie do tej kategorii. Pomimo licznych rozważań w literaturze na-ukowej nie stworzono definicji oficjalnie zaakceptowanej przez fo-

                                                            440 Bi-Sc Input to a New NATO Capstone Concept for the Military Contribution to 
Countering Hybrid Threats, Belgia, 25 sierpnia 2010,  s. 2, http://www.act.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 441 Countering hybrid threats, https://www.hybridcoe.fi,  [dostęp: 31.12.2018]. 442 Bi-Sc Input to a New NATO Capstone Concept for the Military Contribution to 
Countering Hybrid Threats,  s. 3, http://www.act.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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rum 28 państw NATO. Dodatkowe rozszerzanie kategorii pojęć hy-brydowych o określenia działania hybrydowe, ataki hybrydowe, kampania hybrydowa, wojna hybrydowa i konflikt hybrydowy rów-nież nie ułatwiło istniejącego stanu rzeczy.  W praktyce każde zagrożenie może być nazywane hybrydo-wym, o ile nie jest ono ograniczone do pojedynczego środka/metody czy wymiaru działań wojennych. W momencie, gdy dowolne zagroże-nie czy użycie szeroko pojętej siły uzna się za hybrydowe, termin ten straci na znaczeniu i wprowadzi zamęt, zamiast ułatwić zrozumienie obecnej rzeczywistości. Z kolei brak dokładnego określenia pojęcia zagrożeń hybrydowych spowoduje jedno – brak możliwości opraco-wania przez NATO efektywnej strategii do zwalczania tego typu za-grożeń443.   
Stosunki NATO-Rosja 
 Działania rosyjskie w 2014 roku wynikały z chęci poszerzania swojej strefy wpływów, zgodnie z nadanym sobie samodzielnie przywilejem do ingerowania w sprawy wewnętrzne krajów przygra-nicznych. Coraz bliższe więzi Ukrainy z UE i NATO oraz płynące z tego nadzieje na reformy demokratyczne w kraju sprawiły, że Rosja zaa-nektowała strategiczny Półwysep Krymski na Morzu Czarnym i roz-poczęła militarne działania na Ukrainie444. W latach 2014–2018 Rosja podjęła szereg działań, które można by zaliczyć do kategorii zagrożeń hybrydowych. Skierowano je w stronę członków NATO i UE, organizacji międzynarodowych oraz dawnych republik radzieckich. Były to między innymi: 

• Przeprowadzenie nieprawomocnego referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji; 
• Masowe inspekcje i ćwiczenia oddziałów oraz pododdziałów rosyjskich sił zbrojnych przy granicy ukraińskiej; 
• Działanie rosyjskich sił specjalnych w charakterze „zielonych ludzików” na terenie Ukrainy; 

                                                            443 D. Van Puyvelde, Hybrid war – does it even exist?, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018].  444 H. Reisinger, A. Golts, Russia's Hybrid Warfare. Waging War below the Radar 
of Traditional Collective Defence, https://www.ndc.nato.int, s. 1, [dostęp: 31.12.2018]. 
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• Podsycanie niezadowolenia wśród ludności rosyjskiej na Ukrainie z powodu obecnych rządów; 
• Wspieranie prorosyjskich separatystów we Wschodniej Ukrainie (sprzęt, broń, finanse, szkolenia); 
• Prowadzenie kampanii dezinformacyjnych we wszelkiego rodzaju mediach; 
• Ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną (m.in. USA, Estonii, Czech); 
• Akty terroru – np. próba zabójstwa obywatela Wielkiej Bry-tanii w Salisbury445. Do tej pory Rosja nie pogwałciła jednoznacznie niepodległości i inte-gralności terytorialnej któregokolwiek z członków NATO. Błędne by-łoby jednak przypuszczenie, że taka ewentualność nie jest możliwa. Rosja nie raz już udowodniła, że jest w stanie użyć zasobów militar-nych do osiągniecia korzyści politycznych. Działania te są podsycane głównym zamiarem geopolitycznym, który polega na odzyskaniu pełnej dominacji w przestrzeni postsowieckiej. Rosja jawnie informu-je, że zamierza bronić interesów osób pochodzenia rosyjskiego czy chociaż mówiących po rosyjsku w każdym kraju na świecie. Umożli-wia to Rosji szerokie spektrum działania, także i na terenach przyna-leżących do państw członkowskich Sojuszu (m.in. kraje bałtyckie)446. Dotychczasowe działania wykazały, że zagrożeń hybrydowych nie można zwalczać jedynie środkami militarnymi, a klasyczne działania w ramach obrony kolektywnej NATO na niewiele by się zdały przy tego typu kryzysie, na terenie jednego z państw członków.  Według Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 r. stosunki NATO-Rosja mają strategiczne znaczenie ze względu na potencjał, jakim te podmioty dysponują w aspekcie utrzymania pokoju, bezpieczeń-stwa i stabilizacji w wielu regonach świata. NATO podkreśla, że Rosja nie jest wrogiem Sojuszu, lecz strategicznym partnerem, z którym chce wzmacniać wzajemną dyplomację, praktyczną współpracę w obszarach wspólnych interesów oraz wykorzystywać pełen poten-

                                                            445 USA oskarżają Rosję o ataki cybernetyczne na sieć energetyczną, https://www.tvn24.pl, [dostęp: 31.12.2018]; W. Rodkiewicz, Rosyjski atak na Wiel-
ką Brytanię: cele i konsekwencje, https://www.osw.waw.pl, [dostęp: 31.12.2018]; H. Reisinger, A. Golts, Russia's Hybrid Warfare. Waging War below the Radar of Tra-
ditional Collective Defence, s. 3–5, https://www.ndc.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 446 H. Praks, Hybrid or Not: Deterring and Defeating Russia's. Ways of Warfare in the 
Baltics - the Case of Estonia, https://icds.ee, s. 1, [dostęp: 31.12.2018]. 
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cjał  Rady NATO-Rosja w ramach dialogu i działań połączonych 447. Niestety po nielegalnej aneksji Krymu Sojusz zadecydował w kwiet-niu 2014 r. o zawieszeniu wszelkiej praktycznej współpracy z Rosją, pozostając jednak gotowym do politycznego dialogu. Ponadto pod-czas przemówienia w Waszyngtonie dwa miesiące później, Sekretarz Generalny NATO A. F. Rasmussen oznajmił, że Rosja nie jest już part-nerem NATO, lecz przeciwnikiem. Przyczyną tego stwierdzenia było prowadzenie działań hybrydowych, mających na celu osłabić nowy rząd Ukrainy i pozostawić wschodnią część kraju pod wpływem ro-syjskim448.  Na Szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. ustalono, że dopóki Rosja nie zacznie działać zgodnie z prawem międzynarodo-wym, wzajemne stosunki nie powrócą do poprawnego stanu. Pomimo takowych decyzji Rada NATO-Rosja nigdy nie została zawieszona, spotykając się aż ośmiokrotnie w okresie 04.2016–12.2018. Podobnie wojskowa linia komunikacyjna pozostała w operacyjności ze względu na potrzebę transparentności w aktywności militarnej obu podmio-tów. Niestety dokonany w marcu 2018 r. atak chemiczny w miejsco-wości Salisbury sprawił, że NATO ponownie potępiło rosyjskie dzia-łania na arenie międzynarodowej. Wydalono ponad 150 rosyjskich dyplomatów z ponad 25 krajów i zmniejszono o 10 liczbę przedsta-wicieli rosyjskiej misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim449. Ważnym cieniem na wzajemne relacje pozostaje łamanie przez Rosję Układu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (ang. Intermediate-range Nuclear Forces) z 1987 r., selektywne wy-pełnianie postanowień Dokumentu Wiedeńskiego o środkach budowy 
zaufania i bezpieczeństwa (ang. Vienna Document on Confidence and Security Building Measures) z 1999 r. oraz Traktatu o otwartych przestworzach (ang. Treaty on Open Skies) z 1992 r., a także wstrzy-manie wykonywania przez Rosję postanowień Traktatu o Konwen-cjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (ang. Treaty on Conventional Forces in Europe – CFE) z 1990 r. Całość tych działań poważnie naru-
                                                            447 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North  Atlan-
tic Treaty Organization, Lizbona, 20 listopada 2010, s. 29–30, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 448 M. Landler, M. R. Gordon, NATO Chief Warns of Duplicity by Putin on Ukraine, https://www.nytimes.com, [dostęp: 31.12.2018]. 449 NATO-Russia Relations: The Background, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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sza bezpieczeństwo strefy Euroatlantyckiej i dodatkowo osłabia ro-syjską pozycję na arenie międzynarodowej450.  
Strategia NATO wobec rosyjskich zagrożeń hybrydowych 
 Sojusz Północnoatlantycki ponosi największą odpowiedzialność za ochronę i obronę terytorium oraz ludności państw członkowskich przed jakimkolwiek atakiem. Realizuje to poprzez utrzymywanie od-powiednich sił nuklearnych i konwencjonalnych oraz rozwijanie zdolności wykrywania i obronnych przeciwko cyberatakom, atakom CBRN, terroryzmowi i zagrożeniom energetycznym451. Ze względu na największy, możliwy do wystąpienia rozmiar zniszczeń i ofiar, to Rosja jest uważana za główne źródło  generowania zagrożeń hy-brydowych w przestrzeni euroatlantyckiej. We wspomnianym wcze-śniej dokumencie Bi-Sc Input to a New NATO Capstone Concept for the Military Contribution to Countering Hybrid Threats określono podstawy, w oparciu o które NATO miałoby budować potencjał stra-tegiczny do niwelowania zagrożeń hybrydowych: 

• Budowanie partnerstwa i wspólnej wiedzy – np. poprzez identyfikowanie zapalnych regionów i wrogich podmiotów, monitorowanie ich działań i instrumentów finansowych oraz budowanie relacji z interesariuszami w danym regionie; 
• Odstraszanie – szeroko rozumiane ukazywanie i demonstro-wanie możliwości militarnych NATO na arenie międzynaro-dowej; 
• Oddziaływanie na zagrożenia – angażowanie komponentu militarnego do wymuszania rozwiązania, przy jednoczesnych działaniach politycznych i dyplomatycznych; 
• Stabilizacja – doprowadzenie regionu do stabilnego stanu funkcjonowania452. Kluczowym dla wytyczenia kierunku adaptacji Sojuszu do no-wej sytuacji  bezpieczeństwa (największa zmiana od zakończenia Zimnej Wojny) było  przyjęcie podczas Szczytu NATO we wrześniu 2014 r. Planu  Działań  na  Rzecz Gotowości (ang. Readiness Action 

                                                            450 Relations with Russia, https://www.nato.int,, [dostęp: 31.12.2018]. 451 P. Pindják, Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work to-
gether?, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 452 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North  Atlan-
tic Treaty Organization, s. 6–8, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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Plan), który miał na celu usprawnienie i przyspieszenie zdolności reagowania Sojuszu na zagrożenia z kierunku wschodniego (Rosja) i południowego (islamscy ekstremiści). W ramach tej inicjatywy naj-ważniejszymi ustaleniami były: 
• Zwiększona obecność i aktywność wojskowa Sojuszu na wschodniej flance; 
• Wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Forces) –  w 2015 roku osiągnięto liczbę 40 000 żołnierzy; 
• Utworzenie Sił Natychmiastowego Reagowania (ang. Very High Readiness Joint Task Force) w ramach Sił Odpowiedzi NATO jako tzw. Szpicę  (ang. Spearhead Force) o liczebności 20 000 żołnierzy (w tym 5 000 siły lądowe), zdolnych do  rozpoczęcia przemieszczania w ciągu dwóch do trzech dni; 
• Utworzenie małych ośrodków dowodzenia NATO (ang. Force Integration Units) w krajach na wschodniej flance, które będą wspierać przyszłą współpracę szkoleniową oraz koordynację działań w razie zagrożenia453; 
• Uzgodnienie Pakietu Planowania Obronnego; 
• Zatwierdzenie Koncepcji Państw Ramowych NATO (ang. NA-TO Framework Nations Concept), polegającej na  tworzeniu grup sojuszników,  podejmujących wielonarodowe prace, ce-lem rozwijania sił i zdolności wymaganych  przez Sojusz.  
• Przyjęcie Wzmocnionej Polityki Cyberobrony (ang. Enhanced Cyber Defence Policy)454. Kolejny szczyt NATO w Warszawie przyniósł nieco mniej zmian względem reagowania na zagrożenia  hybrydowe. Podkreślano na nim głównie dotychczasowe dokonania, w tym osiągnięcie w lutym 2016 r. wstępnej operacyjności przez inicjatywę Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, odpowiedzialnej za wzmacnianie zdolności wykrywania i rozpoznawania zagrożeń455. Ustalono, że wiarygodne odstraszanie i obrona będą podstawowymi środkami umożliwiającymi w przyszłości uniknięcie konfliktu i wojny, a w Es-

                                                            453 NATO’s Readiness Action Plan, https://www.nato.int,, [dostęp: 31.12.2018]. 454 Wales Summit Declaration, Walia, 5 września 2014, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 455 Statement by Defence Ministers on the declaration of the initial operational capa-
bility for Joint Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, Bruksela, 10 lutego 
2016, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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tonii, na Litwie, Łotwie i w Polsce zostaną rozmieszczone wielonaro-dowe bataliony. W ramach zwalczania wojen hybrydowych określono strategię i przedmiotowe plany realizacji. Podjęto decyzję, że odpowiedzial-ność za reagowanie na zagrożenia hybrydowe będzie spoczywać na państwie będącym ich celem. NATO zaś będzie wspomagać sojuszni-ków na każdym etapie kampanii hybrydowej, w ramach obrony zbio-rowej. Oznacza to możliwość powołania się na artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. W celu przeciwdziałania potencjalnej wojnie hy-brydowej Sojusz będzie współpracował z różnymi podmiotami mię-dzynarodowymi, w szczególności UE456. Zaledwie miesiąc po Szczycie w Warszawie, NATO rozwinęło swoją strategię obronną o ściślejszą współpracę z UE (podpisanie Deklaracji w sprawie bezpieczeństwa), w tym i przeciwko zagroże-niom hybrydowym. Postanowiono wzmocnić zdolności do przeciw-działania tym zagrożeniom poprzez wzmocnioną odporność, wspólne analizowanie i podejmowania działań prewencyjnych, wczesne wy-krywanie, wymianę informacji i podejmowanie współpracy w ramach strategicznej komunikacji. Zaplanowano również wzmocnienie koor-dynacji w sferze cyberbezpieczeństwa  poprzez podejmowanie wspólnych działań (wykrywanie, obrona), prowadzenie ćwiczeń i szkoleń457. W grudniu 2016 r. i w grudniu 2017 r.  na bazie ww. Deklaracji utworzono 2 aneksy z szerokimi propozycjami działań na przyszłość. Podzielono go na kategorie: 
• Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym (np. poprzez szeroką współpracę w ramach otwartego w 2017 roku Euro-pejskiego Centrum Doskonalenia w Dziedzinie Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych w Helsinkach); 
• Zobrazowanie sytuacyjne/świadomość sytuacyjna (np. po-przez wymianę analiz); 
• Strategiczna komunikacja (np. poprzez wzajemne wzmac-nianie szeroko rozumianych zdolności w zakresie strategicz-nej komunikacji); 

                                                            456 Warsaw Summit Declaration, Warszawa, 9 lipca 2016, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 457 Joint declaration by the President of the European Council, the President of the 
European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organ-
ization, Warszawa, 8 lipca 2016, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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• Reagowanie kryzysowe (np. poprzez zsynchronizowanie zdolności kryzysowych NATO i UE); 
• Wzmocniona odporność (np. poprzez utworzenie wytycz-nych wzmacniających kompatybilność unijnego Planu Roz-

woju Zdolności (ang. Capability Development Plan) i Przeglą-
du Zdolności Obronnych NATO (ang. NATO Defence Planning Process); 

• Współpraca na poziomie operacyjnym w problematyce mor-skiej (np. poprzez wzmocnienie współpracy między opera-cjami Sea Guardian i EUNAVFOR Med Sophia); 
• Cyberbezpieczeństwo i cyberobrona (np. poprzez wzmoc-nienie interoperacyjności w ustalaniu wymagań i standar-dów w cyberbezpieczeństwie);  
• Zdolności obronne (np. poprzez prowadzenie stałych konsul-tacji pomiędzy specjalistami NATO i UE z zakresu wojskowej mobilności); 
• Przemysł obronny i badania (np. poprzez wzmacnianie dia-logu między UE i NATO w aspekcie rozwoju przemysłu obronnego); 
• Wspólne ćwiczenia (np. poprzez budowanie zdolności mili-tarnych w oparciu o doświadczenia wyniesione z ćwiczeń CMX 17 i PACE 18 i zaplanowanie ćwiczeń PACE pomiędzy NATO i EU w latach 2019–2020); 
• Budowanie zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (np. poprzez koordynowanie wsparcia udzielanego partne-rom przy budowie zdolności do kontrowania działań z zakre-su CBRN, cyberterroryzmu i terroryzmu);  
• Wzmacnianie dialogu pomiędzy UE i NATO (np. poprzez ustanowienie dialogu na temat roli NATO i UE w sprawach kontrterrorystycznych, poruszanych podczas spotkań mię-dzynarodowej koalicji mającej na celu zwalczanie tzw. Pań-

stwa Islamskiego (ang. Global Coalition to Defeat ISIS)458. 
                                                            458 Statement on the implementation of the Joint Declaration signed by the President 
of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary 
General of the North Atlantic Treaty Organization, Bruksela, 6 grudnia 2016,  https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. Common set of new proposals on the 
implementation of the Joint Declaration signed by the President of the European 
Council, the President of the European Commission and the Secretary General of the 
North Atlantic Treaty Organization, 5 grudnia 2017, https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 



266 
 

Ostatnia duża zmiana NATO w podejściu do zagrożeń hybrydowych nastąpiła w dniach 11–12 lipca 2018 r. w Brukseli, podczas kolejnego Szczytu NATO. W trakcie rozmów dotyczących zwiększenia zdolności do sprawnego reagowania uzgodniono, że do 2020 r. w ramach Ini-cjatywy Gotowości NATO (ang. NATO Readiness Initiative) państwa członkowskie wydelegują dodatkowe 30 batalionów zmechanizowa-nych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów bojowych, zdolnych do pod-jęcia działań w ciągu 30 dni lub szybciej. Ponadto zostanie utworzone w Niemczech Wielonarodowe Połączone Dowództwo Wsparcia i Ak-tywacji (ang. Joint Support and Enabling Command), które zapewni swobodę działania tak, żeby szybkie przemieszczenie żołnierzy i sprzętu na tyły manewrujących formacji mogło się odbywać w ocze-kiwanej skali. Adaptacja do ciągle ewoluujących zagrożeń cybernetycznych będzie kolejną silnie rozwijającą się inicjatywą. Ponieważ cyberobro-na to jedno z fundamentalnych zadań w ramach obrony kolektywnej Sojuszu, operowanie w cyberprzestrzeni musi być na tyle efektywne, co operowanie w przestrzeni powietrznej, morskiej i lądowej. Z tego powodu zostanie utworzone Centrum Operacji NATO w Cyberprze-strzeni (ang. NATO Cyberspace Operations Centre) w Belgii, aby za-pewniać świadomość sytuacyjną oraz koordynację działań operacyj-nych Sojuszu w cyberprzestrzeni.  Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniejszych elementów NATO w kwestii budowania odporno-ści przed zagrożeniami hybrydowymi. Stabilne dostawy, dywersyfi-kacja dostawców surowców energetycznych oraz rozbudowana sieć przesyłowa mają krytyczne znaczenie przy występowaniu politycz-no-ekonomicznych nacisków. Dlatego Sojusz będzie kontynuował regularne konsultacje pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii bezpieczeństwa energetycznego (w tym także i ochrony infrastruktu-ry krytycznej) oraz wspierał działania w kontekście dywersyfikacji źródeł energii. Dodatkowo w ramach przeciwdziałania szeroko poję-tym zagrożeniom hybrydowym zostaną utworzone zespoły wspiera-jące (ang. Counter Hybrid Support Teams), które będą na żądanie państw-członka udzielać pomocy w kwestii przygotowywania się i reagowania na zagrożenia hybrydowe459. 
                                                            459 Brussels Summit Declaration, Bruksela, 11 lipca 2018,  https://www.nato.int, [dostęp: 31.12.2018]. 
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Rekomendacje 
 Działania NATO jednoznacznie wskazują, jak wielką wagę przy-kłada organizacja do zagrożeń hybrydowych. Choć mogą one wystą-pić nie tylko ze strony Rosji, żaden inny podmiot nie będzie dyspo-nował podobnym potencjałem hybrydowym do wykorzystania, co spadkobierca ZSRR. Aby się móc skutecznie przed tym potencja-łem obronić, NATO czeka jeszcze długa droga ewolucyjna. Wzmac-nianie własnych zdolności oraz ścisła współpraca z UE to dwie głów-ne wytyczne, których powinien się trzymać Sojusz.  NATO powinno pracować nad stworzeniem uniwersalnej i wy-czerpującej pod kątem treści, strategii przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Powinny się tam znaleźć dotychczasowe po-stanowienia, ogólne cele, bieżące praktyki, proponowane działania na przyszłość oraz precyzyjna definicja zagrożeń hybrydowych. Stra-tegia ta powinna też znaleźć swoje odzwierciedlenie w następnej edycji Koncepcji Strategicznej NATO. W centrum stałego unowocześniania i rozbudowywania powin-ny być Siły Szybkiego Reagowania wraz ze Szpicą, których elastycz-ność i szybkość użycia są kluczowe przy reagowaniu na nagłe wystą-pienie zagrożeń hybrydowych. Równie sprawnie przygotowane po-winny być procedury dyslokowania tych oddziałów i pododdziałów oraz sam proces legislacyjny, bez którego nie zostaną podjęte żadne działania. Sojusz musi ciągle wzmacniać odporność państw członkowskich na potencjalne oddziaływanie elementów rosyjskiej strategii hybry-dowej. Szkolenie regionalnych ekspertów w każdym kraju do zwal-czania zagrożeń hybrydowych, organizowanie międzynarodowych ćwiczeń i wprowadzenie do krajowej edukacji dla bezpieczeństwa tematyki hybrydowej, pozwoli na skuteczniejszą obronę przed skut-kami zagrożeń hybrydowych. W polu oddziaływania hybrydowego występuje wielu interesa-riuszy, włączając w to rządy, przedsiębiorców (przemysł zbrojenio-wy, infrastruktura krytyczna), media, organizacje krajowe i regional-ne, ośrodki analityczne, różne służby i straże. Ścisłe działanie sektora prywatnego i publicznego, wynikłe z organizacji wspólnych konsulta-cji, szkoleń i ćwiczeń,  znacznie wpłynie na poprawę poziomu odpor-ności infrastruktury krytycznej i wzmocnienie zdolności cywilno-wojskowych w kraju.  
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Niektóre dokumenty i ramy legislacyjne są anachroniczne i nie odnoszą się bezpośrednio do zagrożeń hybrydowych. Powoduje to podjęcie późnych, szczątkowych lub źle dopasowanych do zagro-żenia działań. NATO powinno propagować aktualizację funkcjonują-cych w środowisku międzynarodowym traktatów, konwencji i innych aktów prawnych, które mają moc sprawczą w kwestii niwelowania źródeł występujących zagrożeń. Ma to szczególnie silne znaczenie przy przechwytywaniu i wymierzaniu kary osobom odpowiadającym za działania hybrydowe. Do pozostałych inicjatyw, które Sojusz powinien szczególnie mocno rozwijać należą: 
• Stałe wzmacnianie ogólnej koordynacji pomiędzy cywilnymi i militarnymi zasobami NATO i UE; 
• Przeznaczanie dodatkowych zasobów finansowych, techno-logicznych i ludzkich oraz współdziałanie na rzecz identyfi-kowania fałszywych informacji i niwelowania skutków wy-wołanych przez wrogą propagandę; 
• Integrowanie mniejszości rosyjskich i dbanie o ochronę ich praw na terenach krajów członkowskich; 
• Utrzymywanie stanowczej postawy w kwestii użycia broni jądrowej, w przypadku jej wcześniejszego wykorzystania przez wrogi podmiot; 
• Stosowanie surowych, wspólnych z UE sankcji przeciwko krajom generującym zagrożenia hybrydowe; 
• Dywersyfikowanie źródeł energii; 
• Zwiększanie strategicznej świadomości; 
• Zdolności eliminowania zagrożeń hybrydowych w momencie ich wystąpienia; 
• Przygotowywanie sił specjalnych krajów członkowskich do przechwytywania wrogich ugrupowań, nie posiadających znaków przynależności państwowej; 
• Tworzenie procedur przejmowania zasobów finansowych przeznaczanych na  prowadzenie działań hybrydowych; 
• Zwiększanie zdolności Sojuszu z zakresu wykrywania, rozpo-znawania i monitorowania zagrożeń hybrydowych, obejmu-jących m.in. współpracę i wymianę informacji przez krajowe agencje bezpieczeństwa i międzynarodowe instytucje NATO; 
• Stały rozwój zdolności oddziaływania w cyberprzestrzeni i karania podmiotów prowadzących wrogie działania. 
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Abstract 
 Hybrid threats may become a main issue in NATO’s security pol-icy. Complicated nature makes it impossible to become resilient to them. The Russian Federation is the main actor, which may use hybrid warfare against the Alliance. Since 2014, it has done every-thing to presents itself as an adversary to NATO. For the last 8 years the Alliance has been enhancing its deterrence and defense capabili-ties against hybrid threats. Many of its initiatives has been started in cooperation with  European Union. Rapid response, cyber defense and military presence were main areas of improvement. In this paper, the author presents the results of his research into NATO’s strategy against Russian hybrid threats. 
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Marek Żyła Akademia Sztuki Wojennej   

MNIEJSZOŚĆ ROSYJSKA I ROSYJSKOJĘZYCZNA  
A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW  

SUBREGIONU EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ   
Wstęp 
 Społeczeństwo państwa tworzy jedna lub wiele grup etnicz-nych. Grupy te są często diametralnie odmienne. Koegzystują w okre-ślonej przestrzeni, stanowiącej terytorium państwa, gdzie ich intere-sy narodowe z reguły kolidują ze sobą. Już sama odmienność poprzez poczucie obcości tworzy realne lub wyimaginowane zagrożenie dla innych. To z kolei rodzi naturalną potrzebę ochrony własnych warto-ści. Zbiorowość kilku w miarę jednolitych i zarazem odrębnych toż-samościowo społeczności nasycona jest szeroką gamą problemów, co w ramach wspólnej jednostki terytorialnej zawsze generuje konflikty. Zatem rozpatrywanie mniejszości narodowych w kontekście bezpie-czeństwa państwa jest działaniem uzasadnionym. Należy jednak czy-nić to w trójwymiarowym układzie: państwo zamieszkania – mniej-szość – państwo, z którym dana mniejszość identyfikuje się narodo-wo. Poważną przeszkodę w tego typu badaniach implikuje skompli-kowany status mniejszości jako obywateli, co rodzi problem lojalno-ści w przypadku stanu zagrożenia państwa. Bardzo ważny w tym kontekście jest stosunek państwa do poszczególnych mniejszości. W skrajnym przypadku może on przyjąć negatywną formę w postaci: dyskryminacji, braku społecznej akceptacji, izolacji lub wykluczenia. Ponadto mniejszość narodowa ma niezbywalne prawo do pielęgno-wania własnej tożsamości. Jego łamanie generuje niekorzystne mię-dzynarodowe reperkusje, w tym potencjalne napięcia w relacjach z państwem postrzeganym przez daną mniejszość za ojczyznę naro-dową. Subregion Europy Środkowej i Wschodniej zamieszkuje znaczna liczba narodów i grup etnicznych. Powyższe, w połączeniu z częstymi zmianami administracyjno-terytorialnymi, sprzyjało powstawaniu diaspor etnicznych. Te z kolei w określonych uwarunkowaniach two-
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rzyły w przeszłości historycznej poważne zagrożenia dla części pań-stw subregionu. Rozpatrując mniejszość rosyjską w kontekście bez-pieczeństwa państw subregionu odnieść się należy przede wszystkim do tzw. państw poradzieckich, w których stanowi ona znaczny odse-tek ogólnej populacji. Są to byłe republiki Związku Radzieckiego, z których trzy (Estonia, Łotwa i Litwa) weszły do strefy euroatlantyc-kiej, a trzy kolejne wchodzą lub wchodziły w skład obszaru WNP (Białoruś, Ukraina i Mołdawia). Ze względu na ograniczenia związane z objętością artykułu odniosę się tylko i wyłącznie do liczebności dia-spory rosyjskiej (etnicznych Rosjan) i jej udziału procentowego w ogólnej populacji poszczególnych państw, jako czynnika sprzyjają-cego tendencjom odśrodkowym. W celu ukazania narastania proble-mów na tle etnicznym i zarazem procesu „wrastania” Rosjan w lokal-ne struktury etniczne, analizę rozpoczęto od powszechnego spisu ludności Cesarstwa Rosyjskiego z 1897 r. Ponadto posłużono się w niej tylko i wyłącznie oficjalnymi danymi statystycznymi. 
 
Estonia 
 Terytorium dzisiejszej Estonii w ramach administracyjnego po-działu Cesarstwa Rosyjskiego znajdowało się w północnej części gu-bernii estońskiej (estlandzkiej) i północnej części guberni inflanckiej (liwlandzka lub liwońska). Piotr Eberhardt, analizując spis po-wszechny z 1897 r. oraz wyniki badań polskich i rosyjskich naukow-ców, przyjął, że terytorium dzisiejszej Estonii na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwało około 1 003 tys. osób460. Według jego szacunku populacja Estończyków i Rosjan liczyła odpowiednio 892,7 tys. (89%) i 41,1 tys. (4,1%) osób. W okresie międzywojennym przepro-wadzono w niepodległej Estonii dwa spisy powszechne. Zgodnie z pierwszym, z 1922 r., na jej terytorium mieszkało 1 106,3 tys. osób461. Z powyższego Estończycy stanowili 970 tys. (87,7%), a Ro-sjanie 91,1 tys. (8,2%). Według drugiego, przeprowadzonego w 1934 r., łączna liczba mieszkańców Estonii wynosiła 1 126,4 tys. osób, a w tym 993,5 tys. (88,2%) Estończyków i 92,4 tys. (8,2%) Ro-sjan462. W 1940 r. z większości terytorium niepodległej Estonii utwo-rzono Estońską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Na jej obszarze, 
                                                            460 P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996, s. 30–31. 461 Ibidem, s. 40–41. 462 J. Lewandowski. Estonia, Warszawa 2001, s. 96. 
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po odliczeniu ludności zamieszkującej tereny przyłączone do Rosyj-skiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, zamieszki-wało 1 062,7 tys. osób463. Z ogólnej liczby mieszkańców republiki, Estończycy stanowili 977,6 tys. (92%), a Rosjanie – 46,6 tys. (4,4%) osób. Ważną rolę w przedstawieniu zmian, jakie zaszły w okresie ra-dzieckim, odgrywają oficjalne dane dotyczące liczby ludności. Do od-zyskania niepodległości przeprowadzono na obszarze Estonii cztery powszechne spisy ludności. Według pierwszego z nich, przeprowa-dzonego w 1959 r., na terytorium Estońskiej SRR mieszkało 1 196,8 tys. osób464. W skład tej liczby wchodziło 892,6 tys. (74,6%) Estończyków i 240,2 tys. (20,1%) Rosjan. Według spisu z 1970 r. re-publikę zamieszkiwało łącznie 1 356,1 tys. osób465. Z powyższego Estończycy stanowili 925,1 tys. (68,2%), a Rosjanie – 334,6 tys. (24,7%). Kolejny spis przeprowadzony w 1979 r. wykazał populację wynoszącą 1 464,5 tys. osób, w tym 947,8 tys. (64,7%) Estończyków i 408,8 tys. (27,9%) Rosjan466. Zgodnie z ostatnim radzieckim spisem ludności z 1989 r. na terenie Estonii mieszkało 1 565,7 tys. osób467. Najliczniejszymi nacjami byli Estończycy – 963,3 tys. (61,5%) i Ro-sjanie – 474,8 tys. (30,2%). Po odzyskaniu niepodległości estońskie władze przeprowadziły dwa spisy ludności, w 2000 r. i w 2011 r. Według pierwszego populacja Estonii liczyła 1 370 tys. osób, a w tym 930,2 tys. (67,9%) Estończyków i 351,2 tys. (25,6%) Rosjan468. Zgod-nie z drugim spisem powszechnym na terytorium Estonii mieszkało 1 294,4 tys. osób469. W dalszym ciągu najliczniejszymi nacjami byli Estończycy – 902,5 tys. (69,7%) i Rosjanie – 326,2 tys. (25,2%). 
                                                            463 P. Eberhardt, s. 41. 464 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Эстонская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 30.05.2018]. 465 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Эстонская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 466 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Эстонская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 467 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Эстонская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 468 PC222: Population, 31 March 2000 by Sex, Place of residence and Ethnic nationali-
ty, http://pub.stat.ee, [dostęp: 10.01.2019]. 469 PC0428: Population, 31. December 2011 by Ethnic nationality, Place of residence 
and Sex, http://pub.stat.ee, [dostęp: 10.01.2019]. 
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  Wykres 1. Estończycy i Rosjanie w strukturze etnicznej Estonii  w latach 1897–2011 Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowo-
ściowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]; PC222: Population, 31 March 2000 by 

Sex, Place of residence and Ethnic nationality, http://pub.stat.ee, [dostęp: 10.01.2019]; PC0428: Population, 31. December 2011 by Ethnic nationality, Place of 
residence and Sex, http://pub.stat.ee, [dostęp:10.01.2019].  Estończycy dominują na obszarach wiejskich, gdzie stanowią 91,3% ogółu populacji (Rosjanie 6,4%). Przeważają też w ośrodkach miejskich, stanowiąc 58,1% ogólnej liczby mieszkańców (Rosjanie 35,3%). W Tallinie na 393,2 tys. mieszkańców, Estończycy stanowią 55,3%, a Rosjanie 36,8%. Na piętnaście prowincji państwa, Estończy-cy są większością w czternastu. W ośmiu stanowią powyżej 90% ogó-łu mieszkańców, a w pięciu od 80 do 90 %. W największej pod wzglę-dem liczby mieszkańców prowincji Harjumaa (552,9 tys.) stanowią 61,7% (Rosjanie 24,8%), a w trzeciej co do wielkości populacji – Vi-rumaa Wschodnia (149,2 tys. mieszkańców) stanowią tylko 19,5% (Rosjanie 72,5%).  

 
 

1897 1922 1934 1959 1970 1979 1989 2000 2011
Inni 66,2 45,2 40,5 64 96,4 107,9 127,3 88,6 65,7
Rosjanie 41,1 91,1 92,4 240,1 334,6 408,8 474,8 351,2 326,2
Estończycy 892,7 970 993,5 892,6 925,1 947,8 963,3 930,2 902,5
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Łotwa Terytorium dzisiejszej Łotwy obejmowało trzy gubernie Cesar-stwa Rosyjskiego: kurlandzką, południową część guberni liwlandzkiej i fragment guberni witebskiej. Piotr Eberhardt, analizując spis po-wszechny z 1897 r. oraz wyniki badań innych uczonych, przyjął, że na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwało go około 1 939,4 tys. osób470. Według jego szacunku (kryterium zadeklarowany język) Ło-tyszów było 1 318,1 tys. (68%), a Rosjan – 162,7 tys. (8,4%). W okre-sie międzywojennym przeprowadzono na Łotwie cztery spisy po-wszechne471. Zgodnie z pierwszym, z 1920 r., na terytorium odpo-wiadającym w przybliżeniu dzisiejszemu obszarowi państwa łotew-skiego mieszkało 1 548,1 tys. osób, w tym 1 159,4 tys. (74,9%) Łoty-szy i 91,5 tys. (5,9%) Rosjan. Według drugiego, który przeprowadzo-no w 1925 r., łączna liczba mieszkańców wynosiła 1 844,4 tys. osób, a w tym 1 354,1 tys. (73,4%) Łotyszy i 193,6 tys. (10,5%) Rosjan. Trzeci spis z 1930 r., wykazał łączną liczbę mieszkańców wynoszącą 1 900 tys. osób, a w tym 1 395 tys. (73,4%) Łotyszy i 201,8 tys. (10,6%) Rosjan. Według ostatniego przedwojennego spisu z 1935 r., łączna liczba mieszkańców wynosiła 1 950,5 tys. osób, w tym 1 472,6 tys. (75,5%) Łotyszy i 206,5 tys. (10,6%) Rosjan. W 1940 r. Łotwę przekształcono w Łotewską Socjalistyczną Republikę Radziec-ką, która straciła 3,2% swojego przedwojennego terytorium. Na jej obszarze, po odliczeniu ludności zamieszkującej tereny przyłączone do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, mieszkało 1 950 tys. osób472. Z ogólnej liczby mieszkańców republiki Łotysze stanowili 1 170 tys. (60%), a Rosjanie – 224,2 tys. (11,5%) osób. Do odzyskania niepodległości na obszarze Łotewskiej SRR przeprowadzono cztery powszechne spisy ludności. Według pierw-szego, przeprowadzonego w 1959 r., na jej terytorium mieszkało 2 093,4 tys. osób, a w tym 1 297,9 tys. (62%) Łotyszy i 556,4 tys. (26,6%) Rosjan473. Według spisu z 1970 r. republikę zamieszkiwało 
                                                            470 P. Eberhardt, Między Rosją a…, s. 31–32. 471 Dane ze spisów za: P. Eberhardt, Problematyka narodowościowa Łotwy, „Zeszyty IGiPZ PAN” 1998, nr 54. 472 С. Сулькевич, Территория и население СССР, Политиздат при ЦК ВКП(б), Москва 1940, s. 56–57. 473 Всесоюзная перепись населения 1959…, Латвийская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 
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łącznie 2 364,1 tys. osób474. Z powyższego Łotysze stanowili 1 341,8 tys. (56,7%), a Rosjanie – 704,6 tys. (29,8%) osób.   

  Wykres 2. Łotysze i Rosjanie w strukturze etnicznej Łotwy  w latach 1897–2011 Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe 
na Ukrainie...; P. Eberhardt, Problematyka narodowościowa Łotwy, „Zeszyty IGiPZ PAN” 1998, nr 54; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]; 

TSK00-105. Population by ethnicity and mother tongue, http://data1.csb.gov.lv, [dostęp: 10.01.2019]; TSG11–062. Resident population in statistical regions, cities 
under state jurisdiction and counties by ethnicity, gender, legal marital status and 

age group on March 1, 2011, https://data1.csb.gov.lv, [dostęp: 10.01.2019].  Kolejny spis przeprowadzony w 1979 r. wykazał populację wy-noszącą 2 502,8 tys. osób, w tym 1 344,1 tys. (53,7%) Łotyszy i 821,4 tys. (32,8%) Rosjan475. Zgodnie z ostatnim radzieckim spisem ludności z 1989 r. na terenie Łotwy mieszkało 2 666,6 tys. osób476. Najliczniejszymi nacjami byli Łotysze – 1 387,7 tys. (52%) i Rosjanie – 905,5 tys. (34%) osób. Po odzyskaniu niepodległości władze łotew-skie przeprowadziły dwa spisy ludności, w 2000 r. i w 2011 r. We-dług pierwszego populacja Łotwy liczyła 2 377,4 tys. osób, a w tym 
                                                            474 Всесоюзная перепись населения 1970…, Латвийская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 475 Всесоюзная перепись населения 1979…, Латвийская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 476 Всесоюзная перепись населения 1989…, Латвийская ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=10, [dostęp: 10.01.2019]. 

1897 1920 1925 1930 1935 1959 1970 1979 1989 2000 2011
Inni 458,6 297,2 296,7 303,2 271,4 239,1 317,7 337,3 373,4 303,5 228,2
Rosjanie 162,7 91,5 193,6 201,8 206,5 556,4 704,6 821,4 905,5 703,2 557,1
Łotysze 1318 1159 1354 1395 1473 1298 1342 1344 1388 1371 1285
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1 370,7 tys. (57,6%) Łotyszy i 703,2 tys. (29,6%) Rosjan477. Zgodnie z drugim populacja liczyła 2 070,4 tys. osób478. Najliczniejszymi gru-pami etnicznymi byli Łotysze – 1 285,1 tys. (62,1%) i Rosjanie – 557,1 tys. (26,9%) osób. Łotysze dominują w Liwlandii – 86,9%, Kur-landii – 76,5% i Semigalii – 71,1%. W okręgu ryskim stanowią tylko 46,8%. Rosjanie mieszkają we wszystkich regionach, niemniej naj-więcej jest ich w okręgu ryskim – 37,1% i Łatgalii – 36,9%. W pozostałych częściach państwa stanowią średnio około 12% ogółu ludności.  
Litwa 
 Terytorium dzisiejszej Litwy w ramach administracyjnego po-działu Cesarstwa Rosyjskiego obejmowało gubernię kowieńską, gu-bernię wileńską i część guberni suwalskiej. Ponadto obecny Okręg Kłajpedy stanowił część byłych Prus Wschodnich. Piotr Eberhardt, analizując spis powszechny z 1897 r. i inne opracowania dotyczące struktury etnicznej ziem litewskich przyjął, że dzisiejsze terytorium Litwy na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwało około 2 761,3 tys. osób479. Według jego szacunku, zgodnie z zadeklarowanym językiem, Litwinów było 1 635,9 tys. (59,2%), a Rosjan 95,4 tys. (3,4%). Obszar współczesnej Litwy jest większy od przedwojennego państwa litew-skiego. Jej terytorium powiększyło się o część Wileńszczyzny z Wilnem oraz, kosztem byłych Prus Wschodnich, o Okręg Kłajpedy. Dla pełnego zobrazowania sytuacji etnicznej w dwudziestoleciu mię-dzywojennym, należy posłużyć się danymi ze spisu ludności Litwy kowieńskiej z 1923 r., danymi ze spisu ludności II RP oraz danymi z 1925 r. dotyczącymi Okręgu Kłajpedy480. Na ich podstawie teryto-rium odpowiadające w przybliżeniu dzisiejszemu obszarowi Litwy zamieszkiwało 2 715,1 tys. osób, w tym 1 833,6 tys. (67,5%) Litwi-nów i 60,5 tys. (0,2%) Rosjan. W 1940 r. z terytorium Litwy, przyłą-czając do niej Wileńszczyznę, utworzono Litewską Socjalistyczną Re-publikę Radziecką. Na jej obszarze według radzieckich danych miesz-
                                                            477 TSK00–105. Population by ethnicity and mother tongue, http://data1.csb.gov.lv, [dostęp: 10.01.2019 ]. 478 TSG11–062. Resident population in statistical regions, cities under state jurisdic-
tion and counties by ethnicity, gender, legal marital status and age group on March 1, 
2011, https://data1.csb.gov.lv, [dostęp: 10.01.2019 ]. 479 P. Eberhardt, Między Rosją a…,. s. 35. 480 Ibidem, s. 42–44. 
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kało 2 880 tys. osób481. Z ogólnej liczby mieszkańców republiki Litwi-ni stanowili 2 448 tys. osób (85%), a liczebność Rosjan nie uległa za-sadniczym zmianom i oscylowała wokół 0,2% ogólnej populacji.   

  Wykres 3. Litwini i Rosjanie w strukturze etnicznej Litwy  w latach 1897–2011 Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe 
na Ukrainie...; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019];  
Lietuvos gyventojai 2011 metais, https://osp.stat.gov.lt, [dostęp: 10.01.2019].  Według pierwszego powojennego spisu ludności z 1959 r. w republice mieszkało 2 711,4 tys. osób, a w tym 2 150,8 tys. (79,3%) Litwinów i 231 tys. (8,5%) Rosjan482. Zgodnie ze spisem z 1970 r. Li-tewską SRR zamieszkiwało łącznie 3 128,2 tys. osób483. Z powyższego Litwini stanowili 2 506,7 tys. (80,1%), a Rosjanie 268 tys. (8,6%) osób. Kolejny spis przeprowadzony w 1979 r. wykazał populację wy-noszącą 3 391,5 tys. osób, w tym 2 712,2 tys. (80%) Litwinów i 303,5 tys. (9,7%) Rosjan484. Zgodnie z ostatnim radzieckim spisem 

                                                            481 С. Сулькевич, Территория …, op. cit., s. 55–56. 482 Всесоюзная перепись населения 1959…, Литовская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019 ]. 483 Всесоюзная перепись населения 1970…, Литовская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019 ]. 484 Всесоюзная перепись населения 1979…, Литовская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 

1897 1923-
1931 1959 1970 1979 1989 2001 2011

Inni 1030 821 329,6 353,5 375,8 406,2 356,9 305,2
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ludności z 1989 r. na terytorium Litewy mieszkało 3 674,8 tys. osób485, w tym 2 924,2 tys. (79,6%) Litwinów i 344,4 tys. (9,4%) Ro-sjan. Po odzyskaniu niepodległości litewskie władze przeprowadziły dwa powszechne spisy ludności486. Według pierwszego, z 2001 r., populacja Litwy liczyła 3 484 tys. osób, w tym 2 907,3 tys. (83,4%) Litwinów i 219,8 tys. (6,3%) Rosjan. Zgodnie z drugim, przeprowa-dzonym w 2011 r., na Litwie mieszkało 3 043,4 tys. osób, a w tym 2 561,3 tys. (84,1%) Litwini i 176,9 tys. (5,8%) Rosjan. Litwini są nacją dominującą na całym terytorium państwa. W większości okręgów stanowią od 94% do 98% ogółu ich mieszkań-ców. Wyjątek stanowią trzy okręgi: Wileński, Solecznicki i Kłajpedy, gdzie stanowią odpowiednio: 59,4%, 79,1% i 85,6% miejscowych populacji. Liczebność etnicznych Rosjan rozkłada się odwrotnie do liczebności Litwinów. W okręgach, gdzie Litwini są przytłaczającą większością, Rosjanie stanowią od 0,7% do 3,2% (Okręg Kowieński). We wspomnianych wcześniej trzech okręgach stanowią odpowied-nio: 10,3%, 12,5% i 10,4% lokalnych populacji. 
 
Białoruś 
 Spis powszechny Imperium Rosyjskiego przeprowadzony w 1897 r. nie odnosi się w sposób jednoznaczny do kryterium etnicz-nego jako podstawowego czynnika podziału. Uwzględnia jednak dwie cechy etniczne, jakimi są język ojczysty i wyznanie. Zgodnie z nim terytorium współczesnej Białorusi, obejmujące w całości ówczesną gubernię mińską i mohylewską oraz w części gubernie: wileńską, grodzieńską i witebską, zamieszkiwało łącznie 6 493,6 tys. osób487. Z liczby tej język białoruski za ojczysty zadeklarowało 4 756,8 tys. (73,3%) osób, a rosyjski 281,4 tys. (4,3%). Za prawosławnych uznało się jednak tylko 4 599,4 tys. (70,8%) osób. Powyższe dane sugerują, że część ludności deklarującej za język ojczysty białoruski lub rosyj-ski, nie będąc wyznawcami prawosławia, nie była też prawdopodob-nie etnicznymi Białorusinami lub Rosjanami.   
                                                            485 Всесоюзная перепись населения 1989…, Литовская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 486 Dane ze spisów powszechnych z 2001 r. i 2011 r. za: Lietuvos gyventojai 2011 
metais, s. 20, https://osp.stat.gov.lt, [dostęp: 10.01.2019]. 487 P. Eberhardt, Między Rosją a…, s. 144–149. 
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  Wykres 4. Białorusini i Rosjanie w strukturze etnicznej Białorusi w latach 1897–2009 Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na 
Białorusi, Warszawa b.d.; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 11.10.2018]; Распределение населения Республики Беларусь по национальности 

и языкам в 1999 году, https://archive.is, [dostęp: 25.10.2018]; Перепись населения 
Республики Беларусь 2009 года. Население по национальности и родному языку, http://www.belstat.gov.by, [dostęp: 25.10.2018].  Weryfikacji danych zawartych we wskazanym spisie dokonał polski statystyk Włodzimierz Wakar488. Według niego Białoruś za-mieszkiwało wówczas 4 069,2 tys. (62,7%) Białorusinów i 224,5 tys. (3,5%) Rosjan. Pierwszy radziecki spis ludności z 1926 r. wykazał 4 982,6 tys. mieszkańców Białoruskiej SRR w granicach z 1926 r., a wśród nich 4 017,3 tys. (80,6%) Białorusinów i 383,8 tys. (7,7%) Rosjan489. Według spisu powszechnego z 1939 r. radziecką Białoruś w granicach z 1938 r. zamieszkiwało łącznie 5 569 tys. osób, a w tym 4 615,5 tys. (82,9%) Białorusinów i 364,7 tys. (6,5%) Rosjan490. 
                                                            488 W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. 3, Statystyka narodowo-
ściowa kresów wschodnic 
h, Kielce 1917, s. 35–56. 489 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Белорусская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 04.10.2018]. 490 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, Белорусская ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 04.10.2018]. 

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009
Inni 2199,9 581,5 588,8 863,5 774,6 830,5 905,1 744 761,5
Rosjanie 224,5 383,8 364,7 659,1 938,1 1134,1 1342,1 1142 785,1
Białorusini 4069,2 4017,3 4615,5 6532 7289,6 7567,9 7904,6 8159 7957,2
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W 1939 r. zmieniła się wielkość terytorium radzieckiej Białorusi. Wraz z tym zmieniła się także liczba jej mieszkańców491. W listopa-dzie 1939 r. włączono do niej dotychczas polską Zachodnią Białoruś. Na skutek zmian terytorialnych populacja Białorusi wzrosła, co ze stanem na 1939 r. dawało w połowie 1940 r. 10 400 tys. osób. Zgod-nie z danymi ostatniego polskiego spisu ludności przeprowadzonego w1931 r. Rosjanie stanowili na przyłączonych terenach 70,2 tys. osób, co odpowiadało 2,2% ogółu miejscowej populacji492. Według spisu z 1959 r. Białoruś w granicach z 1945 r. miała 8 054,6 tys. mieszkańców493. Najliczniejszymi nacjami byli Białorusini – 6 532 tys. (81,1%) i Rosjanie – 659,1 tys. (8,2%). Według kolejnego spisu z 1970 r., Białoruską SRR zamieszkiwało łącznie 9 002,3 tys. osób, z tego 7 289,6 tys. (81%) Białorusinów i 938,1 tys. (10,4%) Ro-sjan494. Kolejny spis powszechny wykazał populację liczącą 9 532,5 tys. osób, a w tym 7 567,9 tys. (79,4%) Białorusinów i 1 134,1 tys. (11,9%) Rosjan495. Zgodnie z ostatnim radzieckim spi-sem ludności, przeprowadzonym w 1989 r., na terenie Białorusi mieszkało 10 151,8 tys. osób496. Z powyższego Białorusini stanowili 7 904,6 tys. (77,9%), a Rosjanie 1 342,1 tys. (13,2%) osób. Po uzy-skaniu niepodległości na terytorium Białorusi przeprowadzono dwa powszechne spisy ludności, w 1999 r. i w 2009 r. Pierwszy z nich wy-kazał populację liczącą 10 045 tys. osób497. Z powyższego Białorusini stanowili 8 159 tys. (81,2%), a Rosjanie 1 142 tys. osób (11,4%). Zgodnie z wynikami spisu z 2009 r. na terytorium państwa białoru-
                                                            491 С. Сулькевич, Территория …, s. 45–46. 492 P. Eberhardt, Między Rosją a…, s. 163. 493 Всесоюзная перепись населения 1959…, Белорусская ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=3, [dostęp: 07.10.2018]. 494 Всесоюзная перепись населения 1970…, Белорусская ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=3,  [dostęp: 08.10.2018]. 495 Всесоюзная перепись населения 1979…, Белорусская ССР,  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=3,  [dostęp: 08.10.2018]. 496 Всесоюзная перепись населения 1989…, Белорусская ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=3,  [dostęp: 08.10.2018]. 497 Распределение населения Республики Беларусь по национальности и языкам 
в 1999 году, https://archive.is, [dostęp: 25.10.2018 ]. 
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skiego mieszkało 9 503,8 tys. osób498. Z powyższego Białorusini sta-nowili – 7 957,2 tys. (83,7%), a Rosjanie – 785,1 tys. (8,3%) osób. Rdzenni Rosjanie są stosunkowo równomiernie rozmieszczeni na terytorium całego kraju. Zwykle zamieszkują duże aglomeracje miejskie i tereny zurbanizowane. W poszczególnych obwodach sta-nowią od 6,4% do 10,1%, a w Mińsku 10% ogółu mieszkańców.  
Ukraina 
 Zgodnie ze spisem ludności Imperium Rosyjskiego przeprowa-dzonym w 1897 r. terytorium przyszłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zamieszkiwało łącznie 20 649,8 tys. osób, a w tym 15 824,8 tys. (76,6%) Ukraińców i 2 085,4 tys. (10,1%) Ro-sjan499. Pierwszy radziecki spis ludności z 1926 r. wykazał 28 996 tys. mieszkańców republiki w granicach z 1922 r., a wśród nich 23 219 tys. (80,1%) Ukraińców i 2 677 tys. (9,2%) Rosjan500. Według spisu powszechnego z 1939 r. radziecką Ukrainę w granicach z 1938 r. zamieszkiwało łącznie 30 946 tys. osób, a w tym 23 667 tys. (76,5%) Ukraińców i 4 175 tys. (13,5%) Rosjan501. W latach 1939–1940 dwukrotnie zmieniły się granice radzieckiej Ukrainy. Wraz z tym zmieniła się także liczba jej mieszkańców502. W listopadzie 1939 r. do USRR przyłączono dotychczas polską Zachodnią Ukrainę z około 8 000 tys. mieszkańców, a w czerwcu 1940 r. kosztem Rumu-nii część Besarabii (1 050 tys. osób) i północną Bukowinę (500 tys. osób). Ponadto z ukraińskiego podporządkowania administracyjnego wyłączono Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Ra-dziecką, zmniejszając tym samym populację o 310 tys. osób. Na sku-tek zmian terytorialnych populacja Ukrainy wzrosła łącznie o 9 240 tys. osób, co ze stanem na 1939 r. dawało w połowie 1940 r. 40 186 tys. osób. Rosjanie pod względem liczebnym, w odróżnieniu 
                                                            498 Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. Население по 
национальности и родному языку, http://www.belstat.gov.by, [dostęp: 25.10.2018 r. ]. 499 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie…, s. 80. 500 Всесоюзная перепись населения 1926…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 04.10.2018 ]. 501 Всесоюзная перепись населения 1939…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 04.10.2018]. 502 С. Сулькевич, Территория …, s. 43. 
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od Ukraińców, stanowili marginalny odsetek ludności zamieszkującej przyłączone terytoria.  

  Wykres 5. Ukraińcy i Rosjanie w strukturze etnicznej Ukrainy  w latach 1897–2001 Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na 
Ukrainie…, s. 80.; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 08.10.2018]; 
Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua,  [dostęp: 08.10.2018 r.].  Według spisu z 1959 r. Ukraińska SRR w granicach z 1954 r. (po przyłączeniu Krymu) miała około 41 869 tys. mieszkańców503. Naj-liczniejszymi nacjami byli Ukraińcy – 32 158,5 tys. (76,8%) i Rosjanie – 7 091,3 tys. (16,9%). Według spisu z 1970 r. republikę zamieszki-wało łącznie 47 126,5 tys. osób, z tego: 35 283,8 tys. (74,9%) Ukraiń-ców i 9 126,3 tys. (19,4%) Rosjan504. Kolejny spis wykazał populację liczącą 49 609 tys. osób, a w tym 36 489 tys. (73,5%) Ukraińców i  10 472 tys. (21,1%) Rosjan505. Zgodnie z ostatnim radzieckim spi-sem ludności, z 1989 r., na terenie Ukrainy mieszkało 51 452 tys. osób, a w tym 37 419 tys. (72,7%) Ukraińców i 11 355 tys. (22,1%) 
                                                            503 Всесоюзная перепись населения 1959…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 07.10.2018]. 504 Всесоюзная перепись населения 1970…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 08.10.2018]. 505 Всесоюзная перепись населения 1979…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 08.10.2018]. 
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Inni 2739,6 3100 3104 2619,2 2716,4 2648 2678 2581
Rosjanie 2085,4 2677 4175 7091,3 9126,3 10472 11355 8334
Ukraińcy 15824,8 23219 23667 32158,535283,8 36489 37419 37542
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Rosjan506. Według jedynego od uzyskania niepodległości ukraińskie-go spisu powszechnego z 2001 r. populacja Ukrainy wynosiła 48 457 tys. osób507. Z powyższego Ukraińcy stanowili – 37 541,7 tys. (77,5%), a Rosjanie – 8 334,1 tys. (17,2%). Od zachodu na wschód i południe Ukrainy stopniowo spada li-czebność Ukraińców, a rośnie liczba etnicznych Rosjan. Stanowią oni element dominujący na Krymie (58,3%) oraz znaczący odsetek w obwodach donieckim (38,2%) i ługańskim (39%). Znaczące liczebnie skupiska Rosjan zamieszkują duże aglomeracje miejskie, szczególnie położone na wschodzie i południu kraju. W Kijowie mniejszość rosyj-ska stanowi 13,1%, a w Sewastopolu aż 71,6% ogółu mieszkańców.  
Mołdawia 
 Terytorium dzisiejszej Mołdawii w ramach administracyjnego podziału Cesarstwa Rosyjskiego obejmowało większość guberni be-sarabskiej i część guberni podolskiej (Naddniestrze). Piotr Eberhardt, analizując spis powszechny z 1897 r. przyjął, że na przełomie XIX i XX wieku zamieszkiwało około 1 444 tys. osób508. Według jego szacunku liczebność Mołdawian wynosiła 898,4 tys. (62,2%), a Rosjan 86,8 tys. (6%) osób. W okresie międzywojennym obszar współczesnej Mołda-wii był podzielony między Rumunię i Związek Radziecki. W celu peł-nego zobrazowania ówczesnej sytuacji etnicznej na ziemiach w grani-cach obecnej Mołdawii należy posłużyć się danymi ze spisu ludności Mołdawskiej Autonomicznej SRR  z 1926 r. i danymi z 1930 r. ze spi-su ludności Rumunii509. Zgodnie z nimi terytorium odpowiadające w przybliżeniu dzisiejszemu obszarowi Mołdawii zamieszkało łącznie 2 240,3 tys. osób, a w tym 1 498,4 tys. (66,9%) Mołdawian i 212,6 tys. (9,5%) Rosjan. Od zakończenia II wojny światowej do uzyskania nie-podległości w Mołdawskiej SRR przeprowadzono cztery powszechne spisy ludności. Według przeprowadzonego w 1959 r. na jej teryto-
                                                            506 Всесоюзная перепись населения 1989…, Украинская ССР, http://demoscope.ru, [dostęp: 08.10.2018]. 507 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського 
перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua, [dostęp: 8.10.2018]. 508 P. Eberhardt, Między Rosją a…, s. 219–220. 509 Ibidem, s. 236–238. 
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rium mieszkało 2 884,5 tys. osób510. Na liczbę tę składało się 1 886,6 tys. (65,4%) Mołdawian i 292,9 tys. (10,1%) Rosjan.   

  Wykres 6. Mołdawianie i Rosjanie w strukturze etnicznej Mołdawii  w latach 1897–2004 Opracowanie własne. na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na 
Ukrainie… s.90.; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru, [dostęp: 08.10.2018]; 
Демографические, национальные, языковые и культурные характеристики, http://www.statistica.md/pageview, [dostęp: 10.01.2019].  Według spisu z 1970 r. republikę zamieszkiwało łącznie 3 568,9 tys. osób511. Z powyższego Mołdawianie stanowili 2 303,9 tys. (64,5%), a Rosjanie – 414,4 tys. (11,6%). Kolejny spis przeprowadzo-ny w 1979 r. wykazał populację liczącą 3 949,7 tys. osób, w tym 2 525,7 tys. (63,9%) Mołdawian i 505,7 tys. (12,8%) Rosjan512. Zgod-nie z ostatnim radzieckim spisem ludności z 1989 r. na terenie repu-

                                                            510 Всесоюзная перепись населения 1959…, Молдавкая ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 511 Всесоюзная перепись населения 1970…, Молдавкая ССР, http://www.demoscope.ru, [dostęp: 10.01.2019]. 512 Всесоюзная перепись населения 1979…, Молдавкая ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=9, [dostęp: 10.01.2019 ]. 
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Inni 458,8 529,3 705 850,6 918,3 978,6 617,3
Rosjanie 86,8 212,6 292,9 414,4 505,7 562,1 201,2
Mołdawianie 898,4 1498,4 1886,6 2303,9 2525,7 2794,7 2564,8
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bliki mieszkało 4 335,4 tys. osób513, a wśród nich 2 794,7 tys. (64,5%) Mołdawian i 562,1 tys. (13%) Rosjan. Po uzyskaniu niepodległości władze mołdawskie przeprowadziły powszechny spis ludności w 2004 r. Według niego populacja Mołdawii liczyła 3 383,3 tys. osób, a w tym 2 564,8 tys. (75,8%) Mołdawian i 201,2 tys. (5,9%) Rosjan514. Rosjanie zamieszkują głównie Naddniestrze, które dzięki wsparciu Rosji utrzymuje status separatystycznej republiki. W innych regionach państwa nie stanowią znaczącego odsetka miejscowych populacji515. 
 
Zakończenie 
 Współczesne społeczeństwa poradzieckich państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej mają w znacznym stopniu charakter imigracyjny, a w niektórych przypadkach mocno zatarte cechy przy-należności narodowej. Rusyfikacji i wspartej czystkami etnicznymi sowietyzacji towarzyszył napływ etnicznych Rosjan. Pierwszy raz przybrał on masowy charakter po rewolucji październikowej, a ko-lejna duża fala pojawiła się po zakończeniu II wojny światowej. Po-wyższe sprzyjało wynarodowieniu części etnicznych mieszkańców. Procesowi temu stale towarzyszył i w dużym uproszczeniu, w części tych państw nadal towarzyszy pogłębiający się zanik poczucia tożsa-mości narodowej. Celowa rosyjsko-radziecka polityka etniczna do-prowadziła do degeneracji narodowej miejscowych nacji. Etniczno-językowy problem państw poradzieckich sprowadza się w głównej mierze do równoległego funkcjonowania obok siebie niejako dwóch subspołeczeństw. Zasadniczą linią rozgraniczenia jest stosunek do języka i subiektywna wizja historii. Rodzi to problemy związane z zachowaniem jedności, zarówno w wymiarze społecznym, politycz-nym, kulturowym, jak i państwowym. Społeczeństwa tych państw są rozwarstwione i pod wieloma względami podzielone, a wręcz skon-fliktowane. Skutki wielowiekowego uzależnienia ograniczają wła-
                                                            513 Всесоюзная перепись населения 1989…, Молдавкая ССР, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=8, [dostęp: 10.01.2019 ]. 514 Демографические, национальные, языковые и культурные характеристики, Национальное Бюро Статистики, http://www.statistca.md, [dostęp: 10.01.2019]. 515 J. Solak, Mołdawia republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny 
i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009. 
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dzom państwowym możliwość prowadzenia jednolitej polityki histo-rycznej. Analizowane państwa od trzech dekad są niepodległe. Jednak ich państwowość ma skromne, lub wręcz znikome tradycje histo-ryczne. Wielowiekowe podporządkowanie potężniejszym sąsiadom doprowadziło do drastycznych zmian w ich strukturach etnicznych. Władze carskie uruchomiły intensywny proces rusyfikacji. Kolejnym jej etapem była sowietyzacja, będąca w zasadzie zideologizowaną formą tej pierwszej. Od początku niepodległości, państwa poradziec-kie borykają się z problemem swojej jedności, który w znacznym stopniu ma wymiar narodowy. Jego podłożem są głębokie podziały polityczne i kulturowe. Ze względu na znaczący odsetek Rosjan w ogólnej wielkości populacji od pierwszych dni po uzyskaniu niepod-ległości były państwami z dwujęzyczną strukturą społeczeństwa. Znaczna część ich obywateli, w tym oficjalnie deklarujący tytularną narodowość państwa, nadal posługuje się wyłącznie lub zwykle języ-kiem rosyjskim. Wielu, nie będąc etnicznymi Rosjanami, uważa rosyj-ski za język ojczysty. Inni, mimo że odczuwają przynależność do innej nacji, traktują rosyjski jako podstawowy środek komunikowania. Ro-syjski, będąc nośnikiem rosyjskiej kultury i tradycji, negatywnie wpływa na konsolidację społeczno-państwową. Fakt ten zwiększa obecność państwa rosyjskiego na terytorium dzisiejszej Estonii, Ło-twy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Dzięki powyższemu Fede-racja Rosyjska potencjalnie może wykorzystywać mniejszość rosyjską jako skuteczne narzędzie służące realizacji własnej polityki neoimpe-rialnej na obszarze poradzieckim.  
Abstract  The aim of the article is to present the current conditions of the subregional security environment in the context of the Russian mi-nority. The most important was the statistical analysis reflecting the numerical growth of this minority in the territories of individual countries from the end of the 19th century. This serves to learn and understand the particular interests and national security policies of the countries. It also gives a picture of the potential of Russia, which can use the Russian diaspora to implement its own neo-imperial poli-cy in the area of Central and Eastern Europe. 
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Aldona Maria Piwko Instytut Bezpieczeństwa i Dialogu Kultur w Wołominie   

SPRAWCA I OFIARA –  
KOBIETY WE WSPÓŁCZESNYM TERRORYZMIE   

Wstęp  Religie monoteistyczne oraz wyrosłe na ich gruncie kultury, przyzwyczaiły ludzkość do patriarchalnej struktury organizacji życia społecznego. Przekonanie o wyższości mężczyzny nad kobietą wyni-ka z najstarszych podziałów obowiązków, obecnych już w czasach prehistorycznych. Upraszczając mężczyzna był odpowiedzialny za utrzymanie domu, a więc na jego barkach spoczywało polowanie i zapewnienie pożywienia rodzinie, zaś kobieta musiała podtrzymy-wać ognisko domowe. To ona zapewniała ład, a także porządek w najbliższym otoczeniu. Tak skonstruowaną strukturę społeczną do dziś można zaobserwować wśród wybranych społeczności ple-miennych, żyjących w Afryce lub Azji. Zatem dominacja czynnika mę-skiego w wielu regionach świata jest bardzo wyraźna. Dodatkowo uwypuklona została poprzez zarezerwowanie pewnych, określonych czynności tylko dla mężczyzn, zarówno w wymiarze materialnym, jak również duchowym. Niniejsze opracowanie będzie analizą miejsca kobiet we współ-czesnym terroryzmie, na przykładzie islamu. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach: sprawczyń oraz ofiar działań ter-rorystycznych.  Tradycja muzułmańska wyraźnie rozdziela czynności męskie od damskich. Jednak wobec Boga wszyscy ludzie są równi, bez względu na płeć. A zatem wypełnianie praktyk religijnych: modlitwy, postu oraz udziału w pielgrzymce jest obowiązkiem kobiet i mężczyzn516. Z tego powodu coraz częściej kobiety muzułmańskie dążą do równo-uprawnienia także w innych dziedzinach życia społecznego. Tradycja islamu niechętnie, ale dopuszcza możliwość pełnienia przez kobietę 
                                                            516 A. Marek, Kobieta i mężczyzna w islamie, [w:] Nie bój się islamu – leksykon dla 
dziennikarzy, A. Marek, A. Nalborczyk (red.), Warszawa 2005, s. 58–61. 
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funkcji przewodniczącej modlitwie wspólnotowej, pod warunkiem, że uczestniczą w niej tylko kobiety lub małe dzieci517. Kobieta wyznająca islam może także uczyć religii dzieci i mło-dzież bez względu na płeć. Coraz częściej także muzułmanki kształcą się w szkołach koranicznych. W Maroku istnieją kobiety określane morchidate, czyli przewodnik duchowy, których zadaniem jest obja-śnianie i propagowanie znajomości Koranu wśród ludzi518 . Do 2006 r. w żadnym kraju muzułmańskim kobiety nie mogły być morchidate ze względu na podzielone opinie znawców prawa religijnego w tym zakresie. Niemniej jednak zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy, zgodnie uznali, że w żadnym miejscu Koran nie zabra-nia kobiecie pełnić tej funkcji. Należy zwrócić uwagę także na obecny w tradycji muzułmańskiej nurt mistyczny, określany mianem sufizm. Chociaż przez znaczną część wyznawców islamu uważany jest za działalność heretycką i sprzeczną z ideami monoteizmu muzuł-mańskiego, to jednak zajmuje dosyć istotne miejsce w praktykach religijnych. Bractwo Bektaszijja, powstałe w Turcji, przyjmuje do swoich szeregów kobiety, które po odpowiedniej formacji mogą stać się derwiszkami519. 
 
Kobiety – aktywistki działań terrorystycznych 
 Początki terroryzmu kobiecego sięgają końca XIX wieku. To wówczas Wiera Figner i Sofia Pierowska aktywnie działały w or-ganizacji dążącej do likwidacji caratu. Sofia Pierowska czynnie uczestniczyła w udanym zamachu na cara Aleksandra II i za ten czyn została skazana na śmierć przez powieszenie, a wyrok wykonano520. Kobiety podejmowały walkę zbrojną niezależnie od wyznawanej reli-gii, poglądów politycznych i kręgu kulturowego z którego się wywo-dziły. Zawsze jednak wierzyły w sens swojego działania. W ostatnich latach żeński terroryzm przybrał na sile i tak jak u swoich początków, 
                                                            517 Małe dzieci, a więc chłopcy. W zależności od regionu świata muzułmańskiego i obowiązujących lokalnych zwyczajów chłopiec dojrzewa w wieku 7–9 lat i wów-czas traktowany jest jak mężczyzna, który winien uczestniczyć w modlitwie wspól-notowej razem z ojcem i innymi mężczyznami. „Dorosłość” ta nie jest równoznacz-na z osiągnięciem pełnoletności. 518 A. Naji, Marocco, a recognized religious model. A bulwark against extremism (online), https://wsimag.com, [dostęp: 29.11.2018]. 519 Bektaszijja, [w:] Z. Landowski, Islam. Nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008, s. 46–48.  520  L. Baumgarten, Marzyciele i carobójcy, Warszawa 1960. 
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nie ogranicza się do konkretnego kręgu kulturowo-religijno-społecznego.  W historii islamu istniały kobiety-wojowniczki, angażujące się w regionalną politykę. Najsłynniejszą kobietą, biorącą czynny udział w walce była A’isza najmłodsza żona Mahometa. Bitwa Wielbłądzia521 odbyła się na terenie dzisiejszego Iraku, w miejscowości Basra, w końcówce roku 656 i była starciem sił wojennych A’iszy przeciwko Alemu. Przyczyną bitwy był konflikt sukcesyjny o władzę nad spo-łecznością muzułmańską. W wyniku starcia kobieta została ranna, a także sama poprosiła Alego o zawarcie pokoju. Mimo wygranej Ali, nie zabił A’iszy, lecz okazał jej należy szacunek jako wdowie po pro-roku Mahomecie522. Jednocześnie te wydarzenia, stały się fundamen-tem prawa w tradycji islamu, utrzymującego że kobiety nie powinny zajmować się polityką oraz sprawami wojskowymi.  Zmiany zachodzące w społeczeństwach na świecie, będące efek-tem rozwoju nie tylko gospodarczego, ale przede wszystkim techno-logicznego, nie omijają świata muzułmańskiego. I chociaż w wielu dziedzinach, zwłaszcza biedniejsze kraje Bliskiego Wschodu, rozwija-ją się wolniej, to nie znaczy, że stoją w miejscu. Jednym z wymiernych elementów owego rozwoju jest niewątpliwie dążenie kobiet do uzy-skania większych praw w społeczeństwie. Dlatego coraz częściej mu-zułmanki angażują się w walkę zbrojną, często o charakterze terrory-stycznym. Kobiety wzbudzają większe zaufanie i zazwyczaj są mniej szczegółowo i dokładnie kontrolowane, dlatego coraz częściej wyko-rzystywane są do przeprowadzenia ataków. Kobiety – terrorystki określane bywają czarnymi wdowami, ponieważ bardzo często męż-czyźni z ich rodzin: ojciec, brat, mąż, syn – zginęli z rąk wrogów. One zaś chcą dokonać zemsty i w jej imię gotowe są na wszystko. Wraz z intensyfikacją działań terrorystycznych w latach 60. XX wieku, radykalizm przyciągnął także kobiety. 29 sierpnia 1969 roku, 24-letnia Leila Khaled należąca do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, uprowadziła samolot pasażerski, lecący z Rzymu do Tel-Awiwu. Tym samym stała się pierwszą kobietą-porywaczką samolo-tu, w historii terroryzmu. Swój czyn próbowała powtórzyć, jednak porwanie zostało udaremnione. Nie wpłynęło to jednak na popular-ność kobiety, która do dziś jest otoczona legendą, wzmocnioną fil-
                                                            521 Bitwa Wielbłądzia – nazwana tak ze względu na wielbłąda, którego dosiadała A’isza. 522 W. Madelung, The succession to Muhammad. A study of the early Caliphate, Cam-bridge 1997, s. 165–175. 
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mem dokumentalnym zatytułowanym Leila Khaled – Porywaczka523. Natomiast Sana’a Mehaydali jest uważana za pierwszą kobietę, która 9 kwietnia 1985 roku dokonała samobójczego ataku terrorystyczne-go. Szesnastoletnia wówczas chrześcijanka z Libanu należała do Sy-ryjskiej Partii Socjal-Nacjonalistycznej524. Aktywnymi muzułmankami-terrorystkami były Czeczenki. W 2000 roku Chawa Barajewa ciężarówką marki Kamaz, staranowała rosyjski posterunek wojskowy, zabijając pięciu żołnierzy. Wcześniej nagrała na video swoje przesłanie: „Siostry, nadszedł czas, kiedy przyjdzie nam sięgnąć po oręż, by bronić swojego domu, swojej ziemi przed tymi, którzy przynieśli tu śmierć. I jeżeli w imię tego przyjdzie nam zostać szahidem na szlaku allaha, nie zatrzymamy się”525. Nato-miast Rosjanie, czeczeńskie terrorystki, nazwali smiertnice, czyli ska-zane na śmierć. Czeczeńskie szahidki brały udział w ataku na mo-skiewski teatr na Dubrowce. Czarne wdowy siedzące na widowni, po-siadały przy sobie ładunki wybuchowe. W wyniku szturmu antyter-rorystów zginęło 173 osoby. W kolejnych miesiącach samobójczynie przeprowadziły wiele zamachów w różnych rejonach Rosji, w któ-rych zginęło ponad 200 osób526. Wiernymi oblubienicami Allaha są także palestyńskie wojow-niczki dżihadu. Izraelskie władze prowadzą intensywne działania w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają na aresztowanie i osa-dzenie w więzieniach, potencjalnych kandydatek na terrorystki-samobójczynie. Pierwszą Palestynką, która 27 stycznia 2002 roku wysadziła się na zatłoczonej ulicy w Jerozolimie była Wafa Idris. Ko-bieta była powiązana z palestyńską organizacją polityczno-wojskową Al-Fatah, założoną przez Jasira Arafata. Po niej na taki akt zdecydo-wały się jeszcze trzy inne działaczki Al-Fatahu.  Fundamentalistyczna organizacja Islamski Dżihad również werbowała i szkoliła kobiety na samobójczynie. 4 października 2003 roku zamach w Hajfie przeprowadziła 29-letnia Hanadi Dżaradat. 
                                                            523 Film Leila Khaled – Porywaczka (ang. Leila Khaled – Hijacker) reż. Lina Makboul, Szwecja 2006. 524 Więcej o: Syrian Socjal Nationalist Party (SSNP) J. Tomasiewicz, Naród jako pro-
jekt. Wielkosyryjski nacjonalizm narodowotwórczy, [w:] Religia – Polityka – Naród. 
Studia nad współczesną myślą polityczną, R. Łętocha (red.), Kraków 2010, s. 333–338. 525 R. Natorski, Kim są kobiety – terrorystki? https://kobieta.wp.pl, [do-stęp:11.12.2018]. 526 W. Radziwinowicz, Szahidki – czeczeńskie terrorystki-samobójczynie, http://www.wysokieobcasy.pl, [dostęp: 11.12.2018]. 
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Zginęło wówczas 21 osób, a blisko 50 zostało rannych. Kobieta była adwokatem. Również palestyński Hamas posiada żeński oddział ter-rorystek, w której pierwszą samobójczynią była Reem Rijaszi. Wszystkie zostały bohaterkami, o których nierzadko pisano wiersze i wychwalano ich bohaterskie czyny. Należy jednak podkreślić, że do samobójczego ataku popchnęły je życiowe doświadczenia, które mogą być rozpatrywane dwojako. Wafa Idris nie mogła mieć dzieci, więc mąż się z nią rozwiódł.527 Natomiast Reem Rijaszi żyła w nie-formalnym związku, co w świecie arabskim jest niemoralne. Inne ko-biety zbliżały się do trzydziestu lat, a mimo to nadal pozostawały nie-zamężne. Dlatego często męczeńska śmierć była możliwością na uzy-skanie społecznego szacunku. Drugim motywem skłaniającym kobie-ty palestyńskie do przeprowadzenia samobójczego ataku terrory-stycznego była chęć stawienia wyraźnego oporu izraelskiemu oku-pantowi. Pragnienie zemsty za doznawane upokorzenia i szykany528. Kobiety-terrorystki muzułmańskie stają się coraz bardziej bez-względne, a także są postrzegane jako bardziej zdeterminowane ani-żeli mężczyźni. Nie mają oporów by wysadzić się na targu pełnym ludzi, autobusie oraz w okolicach szkoły lub przedszkola. Wszystko to czynią w imię Allaha, a coraz częściej również ze względu na miłość, którą obdarzyły fanatycznych bojowników dżihadu. Obecnie młode kobiety – kandydatki na terrorystki, często zbuntowane nastolatki, z europejskich krajów, rekrutowane są w szeregi zbrojnych organiza-cji związanych z tzw. Państwem Islamskim, przez kobiety lub za po-średnictwem mediów społecznościowych. Przyjmuje się, że w 2018 roku blisko 20% bojowników DAESH stanowiły kobiety. W 2015 roku sąd w Dusseldorfie skazał na 3 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolno-ści Polkę Karolinę R. za wspieranie terroryzmu. Kobieta w 2011 roku uciekła z rodzinnego Pomorza do Niemiec i tam przeszła na islam, a następnie poślubiła Fareda, bojownika tzw. Państwa Islamskiego. Wyjechała z nim nawet do Syrii, a po powrocie do Niemiec, wspierała finansowo działalność terrorystyczną męża w Syrii529. Badania przeprowadzone przez King’s College London, wykaza-ły że od 2013 roku na tereny tzw. Państwa Islamskiego mogło wyje-
                                                            527  G. Foden, Death and maidens, https:www.theguardian.com, [dostęp:11.12.2018]. 528 K. Kęciek, Szahidki i czarne wdowy, https://www.tygodnikprzeglad.pl, [do-stęp:11.12.2018 ]. 529 J. Pasztaleńska, Mordują, wysadzają w powietrze. Z miłości do fanatyzmu, https://polki.pl, [dostęp:11.12.2018]. 
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chać blisko 1000 Europejek530. Kobiety te zachęcone wizją walki w imię dżihadu zostały tam przeszkolone w zakresie działań terrory-stycznych. Stając się jednocześnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy i państw z których pochodzą. O tych niebezpieczeństwach poinformował Frontex w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa531. Mimo pełnego zaangażowania kobiet – muzułmanek w działal-ność terrorystyczną, reakcje świata muzułmańskiego na wzrost liczby kobiet-terrorystek nie są jednoznaczne. Środowiska ekstremistyczne popierają żeńskie zaangażowanie w walkę zbrojną, prowadzoną na rzecz islamu. Jednak przeważająca część wyznawców islamu, po-strzega tego rodzaju aktywność w kategoriach okrutnych zbrodni. Podkreślić bowiem trzeba, że Koran jednoznacznie stwierdza: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgor-szenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi” (5,32)532. Istotne jest również to, że kobieta w tradycji muzułmańskiej, jest przede wszystkim dawczynią życia, więc nie powinna przyczyniać się jego odbierania. Przeprowadzanie zamachów przez kobiety, jest po-strzegane przez przeciwników żeńskiego terroryzmu także w katego-riach tchórzostwa mężczyzn. Często bowiem mężczyźni z organizacji ekstremistycznych są wyśmiewani, a to jest w tradycji arabsko-muzułmańskiej poniżające. 
 
Kobiety – ofiary współczesnego terroryzmu 
 Jednak kobiety nie są tylko sprawczyniami aktów o charakterze terrorystycznym. Nieporównywalnie częściej stają się jego ofiarami. W ostatnich kilku latach, wraz z intensyfikacją działań tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie, a także niestabilną sytuacją go-spodarczo-polityczną w regionie, wykorzystują handlarze ludźmi. Ofiarami ich działalności najczęściej są osoby pochodzące z biednych krajów533, ogarniętych konfliktami zbrojnymi lub gospodarczymi. Drugim czynnikiem jest trudna sytuacja życiowa, a także nieumiejęt-
                                                            530 J. Cook, G. Vale, From Daesh to ‘Diaspora’: Tracking the Women and Minors of 
Islamic State, Londyn 2018, s. 53. 531 FRONTEX, Risk Analysis for 2018, Warszawa 2018, s. 30. 532 Cytat z Koranu pochodzi w wydania: Koran – z języka arabskiego przełożył i ko-
mentarzem opatrzył J. Bielawski, Warszawa 2007. 533 Muzułmańskie kraje pochodzenia dostawców narządów to: Pakistan, Kazach-stan, Irak, Jordania, Egipt, Turcja, Kosowo. 
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ność radzenia sobie z problemami, co sprawia pozostawanie na skra-ju wytrzymałości psychicznej. Kobiety będące ofiarami handlu ludźmi, najczęściej wykorzy-stywane są do eksploatacji seksualnej w domach publicznych oraz w prywatnych haremach. Ta druga działalność stała się popularna na terenach objętych działaniami bojowników Daesh. Kobiety, za-zwyczaj niewykształcone, są także wykorzystywane do niewolniczej pracy: jako pomoce domowe, w rolnictwie oraz szwalniach. Najbar-dziej podatne są osoby samotne i nielegalne migrantki. Brak znajo-mości języka kraju docelowego oraz obawa przed deportacją spra-wiają, że kobiety najczęściej nie szukają pomocy. Czas wyzysku sek-sualnego jest trudny do ustalenia, ponieważ jest zróżnicowany i uza-leżniony od wielu czynników: wieku kobiety, jej popularności w śro-dowisku korzystających z płatnych usług seksualnych. Kobiety przy-musowo pracujące w seksusługach, często zmuszane są do zażywania narkotyków, w celu spotęgowania stosunku poddaństwa i zależno-ści534. 
 
Dżihad al-Nikah, czyli seksualna święta wojna – między sprawcą 
a ofiarą  
 Specyficznym rodzajem przestępstwa, skierowanym głównie przeciwko europejskim kobietom, a przypisywanym imigrantom po-chodzącym z Bliskiego Wschodu jest seksualny dżihad. Posiada on dwie koncepcje związane z seksualną sferą życia muzułmanów. Pierwsza charakteryzuje mężczyzn wyznających islam jako gwałcicie-li, poniżających kobiety w imię religii. Prawdą jest, że kraje Europy o licznej społeczności imigrantów muzułmańskich, od wielu lat bory-kają się z problemami napaści seksualnej, których sprawcami są cu-dzoziemcy. Tylko w 2013 roku w Szwecji odnotowano ponad tysiąc gwałtów, których sprawcami byli muzułmańscy imigranci. Zapewne z tego powodu Szwecja jest klasyfikowana jako najbardziej niebez-pieczny kraj w Europie ze względu na znaczną liczbę przestępstw o podłożu seksualnym. W ponad 90% wszystkich zdarzeń popełnia-nych na tle seksualnym, sprawcami są cudzoziemcy, głównie pocho-dzący z Somalii, Algierii, Iraku i Erytrei.  
                                                            534 P. Degani., Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie. 
Przybornik edukacyjny, Padwa 2007, s. 49–55. 
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Na uwagę zasługuje także fakt, że Afgańczycy coraz częściej do-puszczają się zbiorowych gwałtów homoseksualnych. Wśród skaza-nych za takie przestępstwo było ich aż 85%. Badania wskazują, że grupami narodowymi o najwyższym prawdopodobieństwie popeł-nienia gwałtu są: Algierczycy, Afgańczycy, Tunezyjczycy, Marokań-czycy i Palestyńczycy535. Popełnianie tych przestępstw ma na celu zrealizowanie egoistycznej myśli, pochodzącej z regionalnych wie-rzeń, często odwołujących się do czasów przedmuzułmańskich, kiedy to status kobiety był bardzo niski, a jej życie niewiele warte536. Poni-żanie niemuzułmańskich kobiet, nie znajduje uzasadnienia w religij-nej doktrynie islamu. Nie zmienia to jednak faktu, że przestępstwa te mają miejsce nie tylko w Europie, gdzie budzą uzasadnione, powszechne oburzenie, ale także na Bliskim Wschodzie. Należy bowiem pamiętać, że region ten nie jest tylko i wyłącznie muzułmański. Żyją tam od wieków wy-znawcy innych religii, którzy w ostatnich latach doznają licznych prześladowań. W sposób szczególny poniżania była godność jazydz-kich kobiet, gdy bojownicy tzw. Państwa Islamskiego zajęli w 2014 roku część Iraku, w której ta społeczność religijna żyje od wieków. Jazydki były ofiarami nie tylko licznych gwałtów, ale też handlu ży-wym towarem, wystawianym na targu w Mosulu537. Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego, działający na terenie Ira-ku i Syrii, opracowali instrukcję dotyczącą postępowania z niemu-zułmańskimi kobietami, w której stwierdzono, że kobiety takie moż-na kupować, sprzedawać lub darować, bo są tylko przedmiotem, któ-rego można się pozbyć. Należy także podkreślić, że dżihadyści poniża-ją także muzułmanki. Znane są przypadki kamienowania kobiet wy-znających islam za cudzołóstwo, mimo że zostały zgwałcone przez terrorystów tzw. Państwa Islamskiego538 . Natomiast drugie rozumienie seksualnego dżihadu, odnosi się do indywidualnej idei salafickiej, nieistniejącej w Koranie, określanej mianem dżihad al-Nikah, nawiązującej do seksualnej świętej wojny. W myśl tej radykalnej idei, do udziału w niej zobowiązane są kobiety. Zadaniem wierzących muzułmanek jest dobrowolne służenie wojow-
                                                            535 Eurostat, Violent sexual crimes recorded in the EU, http://ec.europa.eu, [dostęp: 30.11.2018]. 536 E. Machut-Mendecka, Świat tradycji arabskiej, Warszawa 2005, s. 103. 537 The price of slave… https://www.dailymail.co.uk, [dostęp: 29.11.2018 ]. 538 R. Stefanicki, Seksualny dżihad kalifatu, http://wyborcza.pl, [dostęp: 29.11.2018]. 
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nikom proroka jako nałożnice. Podczas wielkokrotnych stosunków seksualnych z dżihadystami, powinny zajść w ciążę, aby rodzić no-wych wojowników islamu. Od kilkunastu miesięcy, obserwowany jest w Europie nowy trend fascynujący młode dziewczęta oraz kobiety, aby stać się seksualnymi wojowniczkami, całkowicie oddanymi żoł-nierzom dżihadu i w ten sposób dołączyć do wojny. Muzułmanki, a także chrześcijanki poddają się rekrutacji w szeregi seksualnych bojowniczek. W 2014 roku do Syrii uciekło kilka nastoletnich Europe-jek: Austriaczki, Francuzki, Bośniaczki, Angielki, by walczyć po stro-nie Daesh oraz stać się matkami dzieci bojowników. Francuski wy-wiad wojskowy twierdził, że na początku wojny przeciwko tzw. Pań-stwu Islamskiemu, z Francji wyjechało ponad 200 kobiet by stać się seksualnymi nałożnicami bojowników539.  
Taharrush  Masowe napaści na tle seksualnym wymierzone w kobiety, upowszechniły się w trakcie Arabskiej Wiosny540. Informacje o tego rodzaju praktykach, przedstawiła ofiara, a zarazem dziennikarka te-lewizji CBS, relacjonująca wydarzenia społeczno-polityczne na placu Tahrir w Kairze. Molestowanie kobiet w miejscach publicznych jest wieloletnim problemem Egiptu. Z badań wynika, że blisko 99% ko-biet w Egipcie doświadczyło jakiejś formy napaści seksualnej. Do przemocy dochodzi w miejscach publicznych: na bazarach, w sklepach, parkach. Sprzyjającymi okolicznościami są masowe zgromadzenia ludzi, koncerty, demonstracje polityczne, a także pod-czas świąt religijnych, jak chociażby zakończenia postu w miesiącu 
                                                            539 J. Bittermann, Why are so many young French people turning to jihad?, https://edition.cnn.com, [dostęp: 30.11.2018]. 540 Arabska Wiosna – także „arabska zima ludów”, „arabskie przebudzenie”; ruch społeczny, będący odpowiedzią na ogólne niezadowolenie obywateli państw Afryki Północnej odnoszące się do złych warunków życiowych, wysokiego bezrobocia, rosnących cen żywności, a także szerzącej się korupcji i nepotyzmu władzy. Do spraw ekonomiczno-bytowych dołączyły także problemy społeczne, wśród któ-rych najważniejszym było ograniczanie swobód obywatelskich przez reżimy spra-wujące władzę. Wystąpienia te stały się początkiem fali niezadowolenia wśród społeczeństwa arabskiego. Protesty w Tunezji, zainspirowały pozostałe państwa w regionie, a tym samym rozprzestrzeniły się na Egipt, Libię, Algierię, a także pań-stwa Bliskiego Wschodu: Jemen, Jordanię oraz Syrię. 
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ramadan. Kobiety w krajach arabskich rzadko zgłaszają tego rodzaju przemoc, w obawie przed ponowną agresją ze strony policji.  Modus operandi taharrush często jest podobny: dwa kręgi męż-czyzn otaczają jedną lub kilka kobiet. Mężczyźni znajdujący się we-wnątrz, zdzierają z ofiar ubrania, często używając przemocy fizycznej i krzyku poniżając werbalnie, co ma potęgować strach, następnie do-puszczają się różnych form molestowania, a także dotykają i gwałcą. Zewnętrzny krąg mężczyzn uniemożliwia udzielenie pomocy ofiarom, jednocześnie mężczyźni nieustannie się wymieniają. Dlatego ten ro-dzaj przemocy bywa określany mianem krąg piekła541. Władze Egiptu w 2014 roku wprowadziły surowe kary za mole-stowanie seksualne. Są to kary więzienia od 2 do 5 lat, a w przypadku napaści przez funkcjonariusza, osoby umundurowanej lub recydywi-sty kara zostanie podwojona. Oprócz pozbawienia wolności, przewi-dziana jest także kara grzywny od 400 do 7 000 USD. Wprowadzone prawo było zdecydowaną odpowiedzią egipskiego rządu na częste przypadki przemocy wobec kobiet, które dotychczas były określane jako nieobyczajna napaść542. Należy podkreślić, że spośród 22 arab-skich krajów, Egipt znajduje się na pierwszym miejscu czarnej listy, dotyczącej sytuacji kobiet. Kolejne miejsca zajmują: Irak, Arabia Sau-dyjska, Syria oraz Jemen543. Przemoc określana mianem taharrush, postrzegana jest w kra-jach arabskich, jako sposób karania kobiet za opuszczenie domu i ma być ostrzeżeniem przed zbytnią obecnością kobiet w życiu publicz-nym544. Takie uzasadnienie poniżania kobiet wynika z patriarchalnej struktury społecznej obowiązującej w kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej. Zazwyczaj przemoc seksualna jest postrzegana jako źródło wstydu dla ofiary, a nie dla napastnika.  
 
Taharrush w miastach Europy 
 Zjawisko taharrush zaistniało w Europie podczas zabawy syl-westrowej 31 grudnia 2015 roku w Kolonii. Ogromna liczba męż-
                                                            541 Y. Fathi, The circle of hell: Inside Tahrir’s mob sexual assault epidemic, http://english.ahram.org.eg, [dostęp: 2.12.2018]. 542 A. Zagner, Molestowanie w krajach arabskich. Egipt mówi: stop! https://zagner.blog.polityka.pl, [dostęp: 2.12.2018]. 543 Ibidem. 544 M. Adly, Sexual Assault and Rape in Tahrir Square and its Vicinity: A Compendium 
of Sources 2011–2013, February 2013, s. 46. 
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czyzn, według zeznań świadków: „o wyglądzie cudzoziemskim i mó-wiących po arabsku”545, otaczała kobiety Niemki i turystki chociażby z Japonii, w celu molestowania, kradzieży, a nawet gwałtu. Do podob-nych zdarzeń doszło także w innych niemieckich miastach: Hambur-gu, Frankfurcie, i Düsseldorfie oraz innych krajach Europy: Austrii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii. Nie ulega wątpliwości, że ten barba-rzyński zwyczaj znalazł się w Europie razem z uchodźcami i imigran-tami. Problem był na tyle przerażający, że przez kilka dni, media w Niemczech nie informowały opinii publicznej o zajściach w Kolonii. Po ujawnieniu zdarzeń okazało się, że poszkodowanych jest ponad tysiąc kobiet, z czego blisko połowa, złożyła doniesienie o napaści seksualnej. Agresorzy zatrzymani w Kolonii nie pochodzili z Egiptu, a tahar-rush uznawane jest za typowo egipską praktykę. Zachowania te zy-skują popularność także w innych państwach świata arabskiego mię-dzy innymi w Maroku i Algierii. Do rozpowszechniania zjawiska przy-czynia się internet, w którym często umieszczane są filmiki ukazujące „zabawę kobietą”. Akty molestowania popełniane przez młodych Arabów wynika-ją z kulturowych i religijnych ograniczeń w relacjach damsko-męskich. Dodatkowym stymulatorem potęgującym frustrację jest ła-twy dostęp do internetowych  materiałów pornograficznych. Surowa moralność muzułmańska uniemożliwia realizację pragnień seksual-nych poza małżeństwem, powodując ich tłumienie, czego konse-kwencją jest agresja. Mężczyźni, którzy dopuszczają się molestowania seksualnego europejskich kobiet w miejscach publicznych, pochodzą zazwyczaj z syryjskich i irackich wiosek, często są niewykształceni, u których istnieje przekonanie o przedmiotowym traktowaniu kobiety. Jednocześnie należy podkreślić, że muzułmańscy Arabowie posiadają wypaczony wizerunek europejskiej kobiety. Przede wszystkim po-strzegają Europejki jako osoby seksualnie rozwydrzone, nie posiada-jące czci oraz honoru. Wśród mężczyzn istnieje przekonanie, że za-chodni styl ubierania już jest zachętą do ataków na tle seksualnym, bowiem kobieta przez brak skromności546 „sama się prosi”, dlatego można ją molestować. Te przekonania są głęboko zakorzenione 
                                                            545 K. Domagała, Sylwester 2015: Noc, która zmieniła Niemcy, http://www.dw.com, [dostęp: 5.12.2018]. 546 Muzułmański dress code, określany jest mianem hidżab, które wywodzi się od słowa skromność. Zasady hidżabu w kulturze islamu dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn. 
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w mentalności społeczności muzułmańskich i są one trudne do zmia-ny, ponieważ zachowania należą do tradycji uświęconej religią547. Badaczka islamu Farhana Mayer548 określa zjawisko taharrush jako lęk arabskich mężczyzn przed wolnością kobiet. Jest on potęgowany kompleksami młodych Arabów wobec kobiet tak arabskich jak i eu-ropejskich. O ile swoje kobiety mogą oficjalnie niewolić, bowiem uła-twia to religia, a także kultura, to Europejki są dla niech symbolem wolności oraz niezależności549. 
 
Gwałty na kobietach 
 Przywódcy tzw. Państwa Islamskiego popularyzują wśród swo-ich bojowników przekonanie, o konieczności dokonywania gwałtów na niewiernych kobietach. Istnieje rozporządzenie pouczające, że dokonanie gwałtu na niewiernej niewolnicy przez 10 żołnierzy ISIS sprawi, że ta stanie się muzułmanką. Seryjne gwałty na kobietach zyskują miano wielbienia Boga. Ponadto obietnica licznych dziewic, które mogą stać się żonami bojowników, służy jako zachęta dla kan-dydatów chcących zasilić szeregi ISIS. Przekonanie o przynależności kobiet bojownikom tzw. Państwa Islamskiego zatacza coraz większe kręgi, przenosząc barbarzyńskie zwyczaje na tereny obozów lub ośrodków dla uchodźców. Syryjskie kobiety padają ofiarami gwałtów w szkołach oraz miejscach pracy. Coraz częściej także kobiety i dziewczęta chcąc otrzymać pomoc od organizacji międzynarodo-wych, muszą płacić za nią seksem. Tym samym pomoc humanitarna bywa zdominowana przez skorumpowanych urzędników lub jest kontrolowana przez lokalne bojówki550. 
 
Zakończenie 
 Współczesne kobiety niezależnie od kręgu kulturowego i reli-gijnego, z którego pochodzą już od dawna przełamały stereotyp po-strzegania ich jako słabą płeć. Dążenie do uzyskania podobnych, jeśli 
                                                            547 P. Kalwas, Taharrush znaczy molestowanie, https://wiadomosci.onet.pl, [dostęp: 3.12.2018]. 548 Więcej: Farhana Mayer https://iis.ac.uk, [dostęp: 2.12.2018]. 549 F. Mayer, The Sexual Attacks on Women in Europe Reflect a Misogynistic Mind-Set 
That Must be Dismantled, https://www.nytimes.com, [dostęp: 3.12.2018]. 550 J. Freedman, Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden 
aspect of the refugee ‘crisis’, „Reproductive Health Matters” 2016, no 24, s. 21. 
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nie tych samych praw, jakimi cieszą się mężczyźni, staje się faktem także w świecie muzułmańskim. Kobiety wyznające islam, nie tylko uniezależniają się od swoich męskich opiekunów: ojców, mężów, sy-nów, ale nierzadko razem z nimi stają do walki przeciwko wrogowi. Zdarza się również, że tylko kobiety mogą dokonać zemsty za śmierć mężczyzn z ich rodzin. Jednocześnie ciągle jeszcze to właśnie kobiety są najczęstszymi ofiarami przemocy, doświadczanej ze strony męż-czyzn. Słabsze pod względem fizycznym, ulegają wykorzystaniu sek-sualnemu, a także poddają się pracy niewolniczej. Zdarza się, że ko-biety wykonują poniżające zajęcia, ze względu na konieczność finan-sowej pomocy swoim najbliższym. Jednak czynności godzące w god-ność człowieka, winny być zawsze piętnowane, a prześladowcy su-rowo karani.  
Abstract 
 

Perpetrator and victim - women in modern terrorism - The article is an analysis of the importance of women in contemporary terror-ism, on the example of Islam. This issue will be considered in two as-pects: perpetrators and victims of terrorist activities. Muslims en-gaged in armed struggle are called black widows and shahid women. The motive of their actions is usually the desire for revenge for the death of a loved one: father, brother, husband, son. At the same time, women are the most common victims of violence experienced by men. Weaker in physical terms, subject to sexual abuse, and sub-mit to slave labor.  
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PODEJŚCIE SYSTEMOWE I PROCESOWE  
ATRYBUTEM BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI ZADAŃ 

ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO WOJSK 
 
 
Wstęp  
 System logistyczny będący składową Sił Zbrojnych RP funkcjo-nuje jako określona całość zgodnie z ogólną teorią systemów. Ozna-cza to, że koncentruje się na oddziaływaniach między elementami określonej całości, bierze pod uwagę nie tylko aspekty ilościowe ale w równej mierze rozumie znaczenie jakości, a w konsekwencji dąży do realizacji określonego celu. W odniesieniu do systemu logistycz-nego Sił Zbrojnych RP celem tym jest zaspokojenie potrzeb genero-wanych przez jednostki i instytucje wojskowe551.  Cechą charakterystyczną systemu logistycznego jest koniecz-ność każdorazowego rozpatrywania wszystkich zagadnień i zrozu-mienie, że dokonanie zmiany jakiegoś jednego elementu wymagać będzie wprowadzenia zmian w pozostałych składowych - elementach tworzących tę całość.  Istotą podejścia systemowego w logistyce w Siłach Zbrojnych RP jest fakt, że ponad znaczenie poszczególnych jego podsystemów elementów przekłada się wzajemne zależności między nimi, co w konsekwencji ułatwia osiąganie założonego celu.  Niejako uzupełnieniem podejścia systemowego jest podejście procesowe, którego istotą jest zrozumienie istnienia układów wej-ściowo - wyjściowych w sekwencji zdarzeń dotyczących podstaw ge-nerowania potrzeb, a na ich kompleksowym zaspokojeniu kończąc552. Zasadne zatem jest wspólne postrzeganie podejścia systemowego i procesowego dla kompleksowego opisu systemu logistycznego Sił 
                                                            551 M. Pawlisiak, System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2016, s. 46–56. 552 A. Stabryła, Podstawy organizacji i zarządzania, Kraków 2012, s. 66–67. 
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Zbrojnych RP jako atrybutu bezpieczeństwa w realizacji zadań za-bezpieczenia logistycznego. 
 
Myślenie systemowe w procesie zaspokojenia potrzeb logistycz-
nych jednostek i instytucji wojskowych 
 Myślenie systemowe w dzisiejszym rozumieniu nie tylko jest swego rodzaju zaprzeczeniem dla redukcjonizmu lecz jest jednocze-śnie nowoczesnym podejściem uwzględniającym wymagania związa-ne z holizmem w połączeniu z rozumieniem wymagań związanych z bezpieczeństwem i ekologią. Te dwa elementy nie do końca opisują istotę myślenia systemowego, zatem koniecznym staje się doprecy-zowanie pewnych sekwencji, aby w ostateczności możliwe było jed-noznaczne rozumienia pojęcia myślenie systemowe.  Profesor Cempel w swoich pracach jednoznacznie i zarazem w bardzo przystępnej formie opisał pięć zasadniczych kryteriów ma-jących świadczyć o stosowaniu w praktyce paradygmatu myślenia systemowego553.  Pierwszym kryterium jest przejście od rozpatrywania poszcze-gólnych części do uwzględniania w procesie badań jedynie określo-nych obiektów stanowiących jedną całość. Podejście redukcyjne (tra-dycyjne) zakładało, że w procesie badań złożonego obiektu możliwe i poprawne jest uogólnianie wyników uzyskanych w procesie badań pojedynczych elementów i na ich podstawie tworzenie obrazu doty-czącego całego podmiotu będącego przedmiotem badań. W podejściu holistycznym następuje swego rodzaju odwrócenia relacji, które po-lega na tym, że prawdziwe poznanie poszczególnych elementów jest obiektywnie możliwe jedynie wtedy, gdy ma to miejsce w procesie zmian następujących dynamicznie w całym badanym obiekcie. Skut-kiem takiego podejścia jest jakby niedostrzeganie pojedynczych ele-mentów składowych, a widzenie całości składającej się z nieroze-rwalnie związanych ze sobą fragmentów powiązanych relacjami w ramach jednego obiektu. Przekładając te słowa na język wojskowego logistyka można stwierdzić, ze zaspokojenie potrzeb jedynie w jed-nym obszarze jest niewystarczające. Konieczne jest zatem podejście całościowe, systemowe aby spełnić wymagania dotyczące bezpie-
                                                            553 Cz. Cempel, Teoria i inżynieria systemów – zasady i zastosowanie myślenia syste-
mowego, Radom 2008, s. 35.  
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czeństwa logistycznego, a tym samym zapewnieniu odpowiedniego poziomu zdolności bojowej.  Drugim zasadniczym kryterium jest podejście procesowe do badanej rzeczywistości. Oznacza to, że każdy badany obiekt otaczają-cego nas świata, każda struktura, powinna być postrzegana w ujęciu dynamicznym jako proces zachodzących zmian. Kryterium to zakłada, że relacje wewnątrz każdego systemu są z natury dynamiczne i ulega-ją zmianom i przekształceniom wynikającym z oddziaływania różne-go rodzaju czynników zwłaszcza zewnętrznych. Odnosząc powyższe treści do realiów funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycz-nego wojsk, należy dostrzegać zmiany potrzeb logistycznych zależnie od miejsca, roli i czasu wykonywania określonych zadań. Pamiętać bowiem należy, że potrzeby logistyczne i proces ich zaspokojenia ulegają modyfikacji adekwatnie do zmiennych wynikających choćby z dynamiki działań na współczesnym polu walki. Trzecie kryterium odnosi się do zmiany sposobu podejścia do aktualnych osiągnięć nauki. W tradycyjnym rozumieniu opisy nau-kowe są z natury obiektywne, a zatem nie zależą od tego w jaki spo-sób powstały jak również są niezależne od obserwatora (każdego człowieka). Poglądy w tym zakresie na dzień dzisiejszy są jedno-znaczne i nie dopuszczają innego podejścia do osiągnięć nauki. Nie do końca można zgadzać się z takim podejściem w stosunku do systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Przyczyna odmiennego poglądu tkwi w tym, że otaczająca nas rzeczywistość podlega ciągłym zmianom. Zatem bardziej uzasadnione jest uwzględnienie epistemologii w ca-łym procesie poznawania rzeczywistości czy powstawania wiedzy554. Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe zrozumienie procesu po-wstawania określonej wiedzy i połączenie tego procesu z opisem ba-danych zjawisk zachodzących we współczesnej, otaczającej nas rze-czywistości. Inaczej mówiąc nie tylko teoria ale również praktyka i doświadczenie są niezbędne do tego aby doskonalić funkcjonowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP w procesie zaspokojenia po-trzeb generowanych przez jednostki i instytucje wojskowe w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  Czwarte kryterium dotyczy zmiany podejścia do rozumienia po-jęcia wiedza. „Wiedza” rozumiana metaforycznie była i jest postrze-
                                                            554 Epistemologia – dział filozofii traktujący o przedmiocie, treści, procesach, spo-sobach, granicach i kryteriach ludzkiego poznania, Słownik Języka Polskiego, War-szawa 2008, s. 87. 
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gana jako budowla, której konstrukcja oparta jest na fundamental-nych i podstawowych prawdach i zasadach. Sytuacja ta w dobie do-niosłych odkryć zaczęła ulegać zmianie i niektórzy zaczęli wieszczyć, że dotąd niezachwiane fundamenty zaczynają pękać co powoduje zachwianie całej budowli. Zaczęto zatem wiedzę porównywać do sieci wzajemnych różnorodnych relacji pomiędzy poszczególnymi zjawi-skami zachodzącymi w otaczającym nas świecie. Sieć ta charakteryzu-je się brakiem jednoznacznych hierarchii i co za tym idzie widocznych podstaw stanowiących fundament.  Kolejnym „efektem ubocznym” rozumienia wiedzy jako sieci by-ło odejście od idealizowania i przypisywania wiodącej roli fizyce, któ-ra miała stanowić zasadnicze źródło naukowego opisu współczesne-go świata. Jako zasadniczą przyczynę podaje się nauki ekonomiczne i społeczne, których obiektem badawczym jest istota myśląca – czło-wiek potrafiący odczuwać a zatem zmieniać zdanie pod wpływem różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych.  W podobny sposób należy postrzegać wiedzę dotyczącą okre-ślania potrzeb logistycznych jak i sposobu ich zaspokojenia. To prze-cież szereg uwarunkowań nie do końca znanych decyduje o wielości potrzeb logistycznych. Charakterystycznym przykładem, w którym człowiek – istota myśląca determinuje wielkość potrzeb jest zużycie amunicji na polu walki. Tam nie tylko wyszkolenia ale również cechy indywidualne (strach, obawa) decydują o tym ile amunicji w warun-kach zagrożenia zostanie zużyte. Zatem wiedza – tak, ale musi uwzględniać czynniki nie zawsze wynikające bezpośrednio z prze-prowadzonych badań naukowych. Ostatnie kryterium wyróżniające myślenie systemowe jest odej-ście od pojęcia „prawda” i skłanianie się ku określeniu „przybliżony opis”. Taka metamorfoza w myśleniu systemowym jest niejako wy-muszona kolejnymi odkryciami i postępem technologicznym. Dopro-wadza to do sytuacji, w której ludzie nauki nie ograniczają się do pre-cyzowania co jest prawdą lecz w dużej mierze zajmują się opisem rzeczywistości w konkretnym miejscu i czasie i w konkretnych uwa-runkowaniach. Zdają sobie bowiem sprawę, że dzisiejszy stan nie jest nam dany „na zawsze” i może ulegać ewolucjom wraz z rozwojem intelektualnym i postępem technologicznym. Takie kryterium w pełni pokrywa się z rzeczywistością, w której funkcjonuje system logi-styczny Sił Zbrojnych RP. To przecież w zdecydowanej większości w procesie planowania korzysta się z prognoz, które wcale nie muszą sprawdzać się w realnych działaniach  
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Przedstawiony sposób podejścia i rozumienia teoretycznego treści związanych z myśleniem systemowym jest jedynie częścią w całościowym ujęciu zagadnień dotyczących wykorzystania koncepcji myślenia systemowego. Drugim, praktycznym aspektem jest zasto-sowanie podejścia systemowego przy rozwiązywaniu problemów w ramach działalności inżyniersko – organizacyjnej555. Takie określenie znalazło się po raz pierwszy w opracowaniu Blancharda, który w swojej książce przedstawił możliwe zastosowanie podejścia syste-mowego w inżynierii i analizie systemów odnoszących się do prak-tycznych aspektów ludzkiego działania – zaspokojenia potrzeb logi-stycznych jednostek i instytucji wojskowych. To właśnie w inżynierii i analizie systemów możliwe jest zastosowanie i egzemplifikacja556 różnych metod działania pozwalających na uzyskiwanie najlepszych w danym momencie wyników swojej działalności.  Za najlepsze wyniki zwykło się rozumieć rozwiązania optymal-ne uwzględniające całe procesowe podejście od fazy planowania, pro-jektowania przez wytwarzanie, a na użytkowaniu (eksploatacji) koń-cząc. Dotyczyć to powinno całego cyklu życia systemu oczywiście z uwzględnieniem uwarunkowań bezpieczeństwa, ekonomicznych i dziś szczególnie docenianych uwarunkowań ekologicznych.  W odniesieniu do logistyki stosuje się różnego rodzaju sposoby podejścia ale najbardziej symptomatycznym557 dla zagadnień zwią-zanych z myśleniem systemowym w logistyce jest Total Quality Ma-nagement (TQM)558. Zarządzanie przez jakość jest filozofią działania, która opiera się na kilku fundamentalnych założeniach. Pierwszym z nich jest zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa (żołnierzy pionu logistyki) w proces doskonalenia każdego aspektu bieżącej działalności. To doskonalenie powinno się odbywać poprzez szereg drobnych, cząstkowych usprawnień prowadzących w efekcie do uzyskania końcowego sukcesu. Sukcesem tym ma być autentyczny wzrost efektywności bez konieczności ponoszenia wielkich nakładów 
                                                            555 B.S. Blanchard, W.J. Fabrycky, Systems Engineering and Analysis, New York 1990, s. 156–203.  556 Egzemplifikacja – /łac. exemplum – przykład, facere – czynić/ posługiwanie się, dokumentowanie czegoś za pomocą przykładów; M. Jarosz, Słownik Wyrazów Ob-
cych, Warszawa 2001, s. 213. 557 Symptomatyczny – znamienny, charakterystyczny dla czegoś, L. Drabik, E. So-bol,Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2018, s. 636. 558 Total Quality Management – kompleksowe zarządzanie jakością lub totalne za-rządzanie jakością. 
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inwestycyjnych – patrz pełne zaspokojenie potrzeb bez konieczności zmiany struktury organizacyjnej czy też wyposażenia.  Drugie założenie odnosi się do optymalizacji procesów, w któ-rych są zaangażowane nie tylko zespoły ludzkie, lecz również różne-go rodzaju urządzenia czy maszyny. W tym obszarze szczególną uwa-gę zwraca się na synchronizację poszczególnych czynności czy dzia-łań z jednoczesnym ukierunkowaniem na jakość wykonywanych czynności. Trzecie założenie dotyczy dwóch składowych a mianowi-cie umiejętności połączenia jakości wykonywanych zadań z odpo-wiednim motywowaniem do jak najlepszego wykorzystania posiada-nego potencjału. Ludzie realizujący zadania w ramach zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych zamiast my-ślenia – muszę coś wykonać, powinni przejść do stanu, w którym chcą określone przedsięwzięcia realizować. Czwarte i ostatnie założenie dotyczące praktycznego stosowa-nia TQM dotyczy aspektów ekologicznych i społecznych, bowiem oczywistym być powinno, że wysoka jakość produktów (sprzęt woj-skowy i środki zaopatrzenia) zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Z drugiej strony obsługa sprzętu wojskowego wysokiej klasy, właści-we zaspokojenie potrzeb bytowych żołnierzy pozytywnie wpływa na ich nastroje, a jednocześnie skutkuje pełniejszym wykonaniem zadań w ramach bezpieczeństwa militarnego. Efektywne zarządzanie przez jakość w obszarze myślenia sys-temowego w logistyce wymaga stosowania określonych zasad. W TQM mówi się o ośmiu zasadach postępowania. Nie wszystkie z nich w prosty sposób korespondują z treścią myślenia systemowego, za-tem skupię swoją uwagę jedynie na tych, których przesłanie odnosi się bezpośrednio do obszaru będącego przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania.  
 
Podejście procesowe w zarządzaniu systemem logistycznym 
Sił Zbrojnych RP 

 Podejście procesowe jest wyzwaniem dla dzisiejszego działania bowiem warunki funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbroj-nych RP muszą wpisywać się w realia panujące w świecie biznesu gdzie króluje konkurowanie na rynkach w rozumieniu lokalnym i globalnym. Sytuacja militarna oraz rynkowa całego świata ulega cią-głym i dynamicznym zmianom. Przykładem mogą być obecne wyda-rzenia w rejonie Morza Azowskiego. Coraz bardziej konsumpcjoni-
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styczne nastawienie pojedynczego żołnierza, jednostek i instytucji wojskowych w połączeniu z systematycznym wzrostem konkurencji, ciągłym rozwojem, a jednocześnie powstawaniem nowych technolo-gii, wymuszają poszukiwanie i wdrażanie nowych metod zarządzania w tym kierowania zabezpieczeniem logistycznym. Obecnie jednym z najczęściej stosowanych sposobów zarządzania – kierowania zabez-pieczeniem logistycznym wojsk jest podejście procesowe559. Jego za-sadniczymi elementami, które należy uwzględniać każdorazowo są: 
• początek i koniec procesu; 
• strukturę organizacyjną i zasoby procesu; 
• wejścia i wyjścia do i z procesu w trakcie jego trwania; 
• właściciela procesu (kierownika, zarządzającego); 
• kryteria oceny funkcjonowania opisywanego procesu; 
• wpływ (zakres oddziaływania) procesu na osiągane wyniki całej organizacji (jednostki wojskowej); 
• mierniki oraz narzędzia dla oceny skuteczności funkcjono-wania (przebiegu) procesu; 
• metody sterowania przebiegiem zdarzeń zachodzących w procesie; 
• sprzężenia zachodzące pomiędzy zdarzeniami (stanami) pro-cesu; 
• dokumentację przebiegu procesu560.  Początkiem procesu może być informacja lub rzecz materialna, które w wyniku procesu będą przekształcane w tak zwany produkt finalny, którym może być zaspokojenie potrzeby logistycznej wygenerowanej w jednostce lub instytucji wojskowej. W procesie tym powinien być wykorzystany dostępny potencjał taki jak: zasoby ludzkie (żołnierzy pełniących służbę nie tylko na stanowiskach logistycznych), ich wie-dza a także umiejętności i doświadczenia. W czasie trwania procesu wykorzystuje się równolegle cały potencjał wykonawczy w postaci 

                                                            559Proces zdaniem Autora to uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń, zmian i stanów zachodzących po sobie w układzie chronologicznym. Podmiotem procesu jest zaw-sze określony system fizycznie istniejący. Każde zdarzenie, zmiana czy stan syste-mu jest konsekwencją zdarzenia, zmiany czy stanu poprzedzającego lub tez oddzia-ływaniem czynników zewnętrznych.  560 A. Kucińska-Landwójtowicz, Podejście procesowe w zarządzaniu innowacja-
mi, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Opole 2013, s. 181–189.  
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zapasów, urządzeń, maszyn czy też narzędzi po to aby zgłoszone po-trzeby logistyczne w maksymalnym stopniu zaspokoić.  Celem podejścia procesowego w zabezpieczeniu logistycznym jednostek i instytucji wojskowych jest również poprawa skuteczności i efektywności jego działania, a tym samym doprowadzenie do sytua-cji, w której odbiorca zadań zabezpieczenia logistycznego oraz kon-sument usług logistycznych będą w pełni usatysfakcjonowani z jako-ści zaspokojenia potrzeb logistycznych. Podejście procesowe w funk-cjonowaniu systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek i insty-tucji wojskowych charakteryzuje się trzema zasadniczymi wyróżni-kami. Pierwszym jest występowanie wzajemnego powiązania pomię-dzy poszczególnymi podprocesami i jednoczesne ich wzajemne od-działywanie na siebie (np. podproces planowania na podproces reali-zacji). Cecha ta jest niezbędna do tego, aby można mówić o prawi-dłowo funkcjonującym procesie zwanym niekiedy procesem prawi-dłowym.  Drugim zasadniczym wyróżnikiem jest konieczność przetrans-formowania celów stojących przed całą jednostką lub instytucją woj-skową na konkretne szczegółowe cele, które powinny być osiągnięte w trakcie realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład całego pro-cesu. Inaczej mówiąc musi zachodzić jedność celów ogólnych z celami cząstkowymi dotyczącymi poszczególnych podprocesów realizowa-nych w systemie zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych RP.  Trzecim wyróżnikiem podejścia procesowego jest wartościo-wanie poszczególnych procesów i podprocesów w jednostkach i in-stytucjach wojskowych. Istotą tego wartościowania jest po pierwsze uszeregowanie wszystkich procesów i podprocesów według ich waż-ności dla jednostki lub instytucji wojskowej, a następnie otoczenie szczególnym zainteresowaniem tych, które z punktu widzenia zabez-pieczenia logistycznego są pierwszoplanowe, co oznacza, że powo-dzenie w tych obszarach rokuje uzyskanie sukcesów w całej działal-ności Sił Zbrojnych RP jako najważniejszego komponenty w systemie obronnym państwa.   Podejście procesowe w odniesieniu do myślenia systemowego scharakteryzować można następującymi elementami, które stanowią swego rodzaju przesłanki upoważniające do stwierdzenia, że okre-ślony sposób rozpatrywania zagadnień dotyczących zabezpieczenia logistycznego jednostek i instytucji wojskowych zaliczyć można do podejścia procesowego. Są to następujące cechy: 



308 
 

• połączenie różnych sposobów podejścia do rozpatrywanego zagadnienia (różnych stanowisk dotyczących sposobu za-spokojenia potrzeb logistycznych – wariantowanie w logisty-ce); 
• w praktycznym działaniu jest miejsce do podejmowania de-cyzji nie tylko przez dowódców, szefów czy też kierowników, lecz dopuszcza się podejmowanie decyzji przez żołnierzy pełniących służbę na innych stanowiskach – decentralizacja dowodzenia i kierowania;  
• realizacja kolejnych zadań cząstkowych będących elementa-mi procesu zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych powinna być realizowana w porządku naturalnym od pierwszego do ostatniego;  
• w toku realizacji określonych przedsięwzięć logistycznych dopuszcza się występowanie wielu wersji (wariantów lub sposobów) przebiegu danego procesu; 
• wykonawstwo poszczególnych czynności jako elementów składowych poszczególnych procesów powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych a tym samym najbar-dziej dogodnych do realizacji tego typu przedsięwzięć czy prac (różne stanowiska dowodzenia czy kierowania, a także realizacja praktycznych zadań - konfekcjonowanie w wyzna-czonym miejscu w magazynie itp.); 
• ilość i jakość oraz częstotliwość kontroli musi być adekwatna do konkretnej sytuacji; 
• w procesie realizacji zadań (części składowych procesu) ko-niecznym jest unikania dokonywania jakichkolwiek dodat-kowych uzgodnień, bowiem powinny być one zrealizowane w chwili uruchomienia (startu) procesu, a jeżeli zachodzi bezwzględna potrzeba ich dokonania w toku realizacji okre-ślonych przedsięwzięć to powinno dotyczyć niezbędnego minimum (elastyczność);  
• funkcje kierownicze dowódcy, szefa, kierownika powinny być ukierunkowane również na bycie doradcą lub z angiel-skiego coachem (trenerem) wskazującym ewentualne naj-lepsze rozwiązania w określonym momencie;  
• zmniejszenie dystansu pomiędzy osobami na stanowiskach kierowniczych, a pozostałym personelem (partnerstwo); 



309 
 

• racjonalne dokonanie podziału na obszary wymagające scen-tralizowanego (jednoosobowego) kierowania i na procesy, którymi sterowanie może odbywać się w sposób zdecentrali-zowany. Wymienione czynniki zapewne nie wyczerpują w stu procentach cha-rakterystyk świadczących o systemowym myśleniu i procesowym podejściu w logistyce zarówno cywilnej jak i wojskowej. Są to jednak najbardziej charakterystyczne wyróżniki pozwalające identyfikować myślenie systemowe lub ułatwiać takie myślenie, a także wdrażać je w konkretnym obszarze praktycznej działalności związanej z zaspo-kojeniem potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  
Podsumowanie   System logistyczny Sił Zbrojnych RP jest specyficzną formą ze względu na swoje przeznaczenie i rolę jaką spełnia w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadając określoną spe-cyfikę nie odżegnuje się od reguł, obowiązujących w ogólnej teorii systemów. Zatem jego sposób postrzegania odnosi się każdorazowo do całości zagadnień dotyczących zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych. Jednocześnie każde przedsięwzię-cie posiada cechy podejścia procesowego. Konkludując, należy z całą pewnością stwierdzić, że reguły i zasady myślenia systemowego i podejścia procesowego w równej mierze dotyczą wszystkich syste-mów naturalnych i sztucznych jakim jest system logistyczny Sił Zbrojnych RP561. 
 
Abstract   Implementation of the tasks of the logistics security units and military institutions is aimed at meeting the needs generated by these entities. In turn, the proper implementation of these tasks is the premise to ensure security within the meaning of the absence of threats against certain difficulties in logistics needs. To ensure that the security environment is therefore a comprehensive understand-
                                                            561 W. Sadowski, Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna, Warszawa 1978, s. 36–47. 
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ing of the needs and any of their satisfaction, while the meaning of actions as a string of events that make up the specified process. 
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