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Wstęp  Po zakończeniu zimnowojennej konfrontacji między Wscho-dem i Zachodem, państwa obu przeciwstawnych sobie bloków rozpo-częły na nowo definiować swoje interesy narodowe, w szczególności te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tak w skali narodowej, jak i międzynarodowej. Problematyka bezpieczeństwa, przez lata uj-mowana w ramy sojuszów z wyraźnym naciskiem na jego aspekty militarne, współcześnie zaczyna być pojmowana już nie tylko przez analityków zajmujących się sprawami stosunków międzynarodo-wych, ale i polityków jako wartość zawierającą w sobie pewność przetrwania i szans rozwoju państw oraz systemów międzynarodo-wych wraz ze wszystkimi ich elementami składowymi. Kształtowanie przestrzeni bezpieczeństwa państwa w XXI wieku nabiera szczególnego znaczenia. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ukazały się z dużą wyrazistością nowe zjawiska de-terminujące ewolucję bezpieczeństwa międzynarodowego. Przede wszystkim należy wymienić umiędzynarodowienie życia narodów i państw, które skutkuje wzrostem współzależności we wszystkich płaszczyznach stosunków międzynarodowych, w tym również w sfe-rze bezpieczeństwa. Trendy światowe, rozwój nowoczesnych techno-logii wyznaczają tempo i kierunek zmian, stanowiąc jednocześnie potencjalne źródło zagrożeń, co czyni je wyzwaniem dla współcze-snego wymiaru bezpieczeństwa państwa.  W prowadzonych obecnie dysputach naukowych duże znacze-nie przywiązuje się do paradygmatu geopolitycznego i geoekono-micznego jako nadal ważnych determinantów bezpieczeństwa pań-stwa. Wielu badaczy, mając na względzie wzrost znaczenia czynnika ekonomicznego w stosunkach międzynarodowych, skłonnych jest przyjąć dominację paradygmatu geoekonomicznego. Niemniej zau-ważyć należy, że tak długo jak państwo utrzymywać będzie dominu-jącą rolę w stosunkach międzynarodowych, tak znaczenie paradyg-matu geopolitycznego, związku potencjału (siły) państwa oraz skali geograficznego oddziaływania, nie powinno być pomijane w anali-zach bezpieczeństwa.  Warto w tym miejscu wspomnieć o równolegle toczącym się procesie regionalizacji bezpieczeństwa, który jest koncepcją zapew-niania bezpieczeństwa narodów i państw, preferujących budowanie subregionalnych lub regionalnych systemów bezpieczeństwa. Odnosi się ona do sfery praktycznego zaangażowania państw, które podej-
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mują próby wykorzystania współzależności występujące na poszcze-gólnych obszarach geopolitycznych. Proces regionalizacji opiera się o czynniki naturalne: historyczno-geograficzne oraz społeczno-gospodarcze. Złożoność współpracy międzynarodowej prowadzi do szerszego otwarcia polityki międzynarodowej suwerennych państw. Konsekwencją tego jest proces instytucjonalizacji. Warto podkreślić, że dotychczasowa struktura organizacji regionalnych musiała ulec niewątpliwej ewolucji z uporządkowanej, zhierarchizowanej i liniowej, charakterystycznej dla podejścia „klasycznego”, w struktu-rę „inteligentnej sieci”, wielowymiarowej, zróżnicowanej wewnętrz-nie i elastycznej. Prowadzone analizy i oceny sytuacji geopolitycznej pozwalają na stwierdzenie, iż procesy zachodzące w przestrzeni regionalnej i globalnej w wielu przypadkach prowadzą do sprzeczności z intere-sami narodowymi państw, a w konsekwencji powstają nowe sytuacje - trudne do przewidzenia. Zatem sposób postrzegania bezpieczeń-stwa będzie różny dla każdego państwa zarówno w regionie lub w ujęciu globalnym. W konsekwencji zmianie ulega trawestacja za-kresu pojęciowego bezpieczeństwa, które przestało być ściśle koja-rzone z państwem i jego terytorium, a także z siłami zbrojnymi. Nale-ży również dostrzegać rosnące znaczenie innych – wynikających z rozwoju cywilizacyjnego – ekologicznych, humanitarnych, czy spo-łeczno-kulturowych aspektów bezpieczeństwa. Wobec powyższego należy zastanowić się co jest dzisiejszym determinantem dla bezpieczeństwa państwa i w jaki sposób można je kształtować. Rozpatrując w tym kontekście problematykę bezpie-czeństwa należy zauważyć, że badacze zajmujący się problematyką bezpieczeństwa są zgodni, że jego zakres pojęciowy systematycznie poszerza się w wyniku rozwoju cywilizacyjnego o nieznane dotąd wyzwania i zagrożenia oraz o nowe środki i sposoby ich neutralizacji. Należy dodać, iż rozwój współczesnej nauki nie przedstawia goto-wych rozwiązań na skuteczne przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom oraz nie wyjaśnia wszystkich przyczyn zachodzących zjawisk w środowisku bezpieczeństwa, a zatem nie precyzuje sposo-bu kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Dlatego w kontekście prezentowanych artykułów w niniejszej monografii należy podkreślić, iż kształtowanie przestrzeni bezpie-czeństwa państwa jest problemem wyjątkowo aktualnym, gdyż doty-czy ono jednej z najważniejszych wartości. Utrzymanie przez pań-stwo bezpieczeństwa na akceptowalnym poziomie wymaga doskona-
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lenia zasad pokojowego współżycia między narodami, krajami, ro-dzącymi się potęgami państw czy też ośrodkami dominacji kulturo-wo-religijnej, ale również ciągłej dyskusji i wymiany informacji w tym zakresie. Ponadto konieczność utrzymania sojuszy, związków i relacji pomiędzy państwami, znacząco wpływa na percepcję, sposób rozu-mienia i interpretacji wydarzeń, co stanowi wyzwanie i jednocześnie trudność zachowania bezpieczeństwa współczesnych państw.  Celem niniejszej publikacji jest poddanie naukowej analizie wielowymiarowej problematyki bezpieczeństwa państwa w nowej, zmienionej sytuacji międzynarodowej. Autorzy w swoich rozważa-niach słusznie zwracają uwagę, iż postrzeganie zagrożeń wymusza na rządach państw użycia odpowiednich narzędzi, które pozwolą wyse-lekcjonować wiarygodne informacje do przeciwdziałania niekorzyst-nym zjawiskom, zidentyfikowanie podatności obszarów funkcjono-wania państwa, a w konsekwencji budowanie ich odporności. Budo-wa odporności na zagrożenia niemilitarne oraz te, które nie pochodzą stricte od katastrof naturalnych i technicznych jest bardzo utrudnio-na. Wynika to przede wszystkim z łatwego tuszowania prawdziwych zamiarów przez potencjalnego agresora, rozłożenia w czasie agre-sywnych działań przy możliwym tzw. uśpieniu czujności danego podmiotu państwowego lub co gorsze, przyzwyczajanie zwłaszcza społeczeństwa do nowej rzeczywistości. Dodatkowo zagrożenia wy-nikające z globalizacji i nowego środowiska bezpieczeństwa stworzy-ły warunki sprzyjające agresywnym działaniom nie tylko dla podmio-tów państwowych ale wytworzyły nowych aktorów jakimi mogą być organizacje pozarządowe, korporacje transnarodowe i inne niepań-stwowe podmioty. W monografii podkreśla się istotę współpracy międzynarodo-wej Marynarki Wojennej w ramach NATO oraz konieczność zapew-nienia interoperacyjności Sojuszu, jako gwaranta bezpieczeństwa w regionie i na świecie. Niewątpliwie obecne angażowanie Polskich Sił Policyjnych w misje pokojowe kreuje wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera i istotnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa. Ponadto konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa wskazuje na potrzebę myślenia systemowe-go i wyprzedzającego, co wymusza modernizację współczesnych sił zbrojnych, doskonalenie systemów wymiany informacji, rozwój no-wych technologii oraz poprawę zdolności systemu logistycznego, również w zakresie przyjęcia wojsk sojuszniczych.  
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W rozważaniach nie pominięto znaczenia systemu zarządzania kryzysowego, a w nim kierunków rozwoju i zdolności do zapewnienia właściwej pomocy medycznej oraz udzielania doraźnej pomocy ra-towniczej poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w monografii można przeczytać o ruchach migracyjnych w Europie, które w debacie publicznej oraz dyskursie naukowym stanowią istot-ny element. W tym kontekście wskazano szereg pozytywnych aspek-tów wynikających z migracji, ale również jej negatywnych stron. Po-nadto przeprowadzono analizę zagrożeń występujących w obszarze państw regionu Morza Bałtyckiego, pokuszono się też o ocenę prze-kopu Mierzei Wiślanej jako istotnego elementu poprawiającego bez-pieczeństwo w rejonie Zalewu Wiślanego. Ewolucja zagrożeń, jaka nastąpiła w dobie globalizacji, spowo-dowała inne ich postrzeganie w porównaniu z tradycyjnymi zagroże-niami, znanymi do tej pory. Dotychczasowa groźba agresji znana z ery zimnej wojny stała się zagrożeniem z przeszłości. Zaprezentowane w opracowaniach poszczególnych Autorów i inne niewymienione, jakościowo nowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mają szczególne znaczenie dla wyboru przez państwa optymalnej strategii polityki bezpieczeństwa. Zasadniczy wniosek, jaki nasuwa się z aktualnego stanu badań, sprowadza się do tego, że ta strategia powinna być całościowa oraz obejmować polity-kę wewnętrzną i zagraniczną jako konieczne jej składniki. Wnioski te są szczególnie ważne dla Polski oraz innych państw znajdujących się w procesie transformacji ustrojowej i poszukujących nowego modelu bezpieczeństwa międzynarodowego. W podsumowaniu należy wspomnieć, iż w niniejszej monogra-fii zawarto 16 artykułów, które przedstawiają interdyscyplinarne podejście oraz indywidualne poglądy i oceny w prezentowanych ob-szarach problemowych. Należy dodać, że każdy z zaprezentowanych artykułów może stanowić implikację do dalszych badań w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa. 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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Zenon Trejnis Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
 
 

GEOPOLITYCZNE ZAGROŻENIA 
W KONTEKŚCIE PRZYJĘTYCH PO 2000 ROKU 

STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP   
Wprowadzenie 
 Paradygmat geopolityczny odgrywa istotne znaczenie podczas opracowywania celów i kierunków działania oraz dyrektyw strategii zarówno polityki zagranicznej jak i polityki bezpieczeństwa państwa. Podejście geopolityczne obejmuje wiele czynników wchodzących w skład interesu narodowego takich jak: bezpieczeństwo, utrzymanie terytorialnych granic czy też suwerenność. Poza atrybutami prze-strzeni i narodu, geopolityka uwzględnia takie elementy jak: czas, proces, asymetrię, bogactwa naturalne, rodzaj uprawnionej polityki, czynnik społeczno-kulturowy, technologię1. Wstąpienie Polski do NATO w 1999 roku i UE w 2004 roku zmieniło uwarunkowania geopolityczne kraju zarówno w polityce zagranicznej jak i polityce bezpieczeństwa państwa. Przynależność do tych organizacji spowodowała, że Polska na arenie międzynarodowej i środowisku bezpieczeństwa funkcjonuje jako suwerenny podmiot polityczny. Fakt ten oddziaływuje znacząco na uwarunkowania geo-polityczne Polski w wymiarze globalnym, wymuszając konieczność stałego analizowania nowo kształtujących się warunków geopoli-tycznych wywierających wpływ na politykę zagraniczną i bezpie-czeństwa państwa. Rozwój nowych technologii przyczynił się do transformacji modelu analizowania środowiska międzynarodowego i środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Pol-ska. W następstwie pojawiła się szeroka gama czynników środowi-skowych mających wpływ na charakter postrzegania państwa na sce-nie międzynarodowej. 
                                                            1 Por.: K. Dodds, Geopolitics: A very Short Introduction, Oxford 2007, s. 11–17; 32–34; 83–87; L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 70–77. 
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Polska wstępując do NATO i UE osiągnęła główne cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, postawione u podstaw budowania nowego państwa po zakończeniu zimnej wojny, z tym samym zmieni-ła swoją sytuację geopolityczną. Członkostwo w NATO zapewniało bowiem bezpieczeństwo militarne a integracja z UE – bezpieczeństwo ekonomiczne i rozwój gospodarczy. Uzyskane w ten sposób korzyści z członkostwa w tych organizacjach przewyższały w zasadzie straty, nawet jeśli związane były z utratą w pewnym stopniu suwerenności. Współpraca regionalna Polski była także strategicznym narzę-dziem polityki zagranicznej bezpieczeństwa wynikającym z uwarun-kowań geopolitycznych. Polska stała się głównym inicjatorem takich ugrupowań regionalnych jak: Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimar-ski, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Inicjatywa Środkowoeuropejska a ostatnio Trójmorze. Dodatkowo Polska została przyjęta do Świato-wej Organizacji Handlu (WTO) oraz Organizacji Współpracy Gospo-darczej i Rozwoju (OECD). Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z in-teresami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy stają się coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia. Żyjemy w świecie, gdzie wiedza, a więc i nasze myślenie ma charakter historyczny. Ma-my więc do czynienia ze starzeniem się ideałów, z permanentnym kryzysem autorytetów, odczuwamy nieustanną presję wymagań, któ-rą narzuca idea nowatorstwa, niekiedy do obsesyjnego wręcz dążenia do zmiany, która staje się często celem samym w sobie – twierdzi prof. Stanisław Filipowicz2. Doświadczenie historyczne i przewidy-wanie w oparciu o naukę potrzebne są oczywiście do interpretacji i rozumienia naszego istnienia z tym, że koncepcje wiedzy ulegają nieustannym przemianom. Nowy porządek światowy wyłania się w konfliktach, co nie za-powiada spokoju na arenie międzynarodowej, wręcz przeciwnie, cy-wilizacja chińska staje się powoli hegemonem światowym a pozycja Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza gospodarcza – słabnie. Z kolei Ko-rea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo-jądrowe za-grażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bli-skim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Federacja Ro-syjska, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także 
                                                            2 S. Filipowicz, Nauki o polityce i hermeneutyka. Krytyczne spojrzenie na aspiracje 
poznawcze nauk o polityce. Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, S. Sulowski (red.), Warszawa 2018, s. 36. 
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dąży do wyznaczania współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy wpływu na Bli-skim Wschodzie np. w Syrii czy też na Kaukazie poprzez zajęcie Ab-chazji i Osetii Południowej należących do Gruzji w 2008 roku, Krymu i części Ukrainy w 2014 roku czy cztery lata później konflikt z okrę-tami ukraińskimi na Cieśninie Kerczeńskiej w celu zamknięcia dla Ukrainy wyjścia z akwenu Morza Azowskiego czy wreszcie prowa-dzenie tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony poka-zują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy a z drugiej powodują niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności między-narodowej. W Polsce w XXI stuleciu opracowane zostały cztery strategie bezpieczeństwa narodowego opublikowane w latach 2000, 2003, 2007 i 2014 oraz w 2013 roku Biała Księga Bezpieczeństwa Narodo-wego RP. W kontekście rozpatrywanego problemu interesujące wy-daje się porównanie wyzwań i zagrożeń zawartych w strategiach bezpieczeństwa narodowego z lat 2007 i 2014 oraz Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 ogłoszonego 23 maja 2017 roku3.  
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa 
w strategiach bezpieczeństwa RP z 2007 i 2014 roku  Bezpieczeństwo państwa, przede wszystkim w wymiarze mili-tarnym jest fundamentem przetrwania i dobrobytu, nie będzie bo-wiem rozwoju gospodarczego i dobrego życia obywateli, jeśli nie od-dalimy groźby wojny. W przypadku Polski zagrożeniem geopolitycz-nym jest Federacja Rosyjska i jej agresywne dążenia do odtworzenia sowieckiego imperium. Wzrasta ono wraz ze słabnięciem UE, ale jed-nocześnie maleje wraz ze zwiększaniem obecności NATO na wschod-niej flance. Polska jako członek NATO została objęta planami ewentu-alnościowymi wynikającymi z Traktatu Waszyngtońskiego. To jednak nie wystarcza, byśmy mogli poczuć się w pełni bezpieczni. Warto przypomnieć, że zobowiązania sojusznicze wynikające z art. 5 Trakta-tu Waszyngtońskiego nie są automatyczne i wymagają decyzji rządów 
                                                            3 Por.: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007, www.bbn.gov.pl, [dostęp: 05.07.2018]; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014; 
Strategiczny Przegląd Obronny 2016, www.mon.gov.pl, [dostęp: 05.07.2018]; Biała 
Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2013. 
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państw członkowskich NATO, w jakiej postaci i formie zechcą one pomóc zaatakowanemu. Z treści strategii z 2007 roku wynika, że twórcy jej przez pojęcie strategii bezpieczeństwa rozumieją teorię i praktykę działalności państwa, ukierunkowanej na osiągnięcie założonych celów przez po-litykę dla przeciwstawienia zagrożeniom jego bytu i rozwoju w dłu-giej perspektywie4. W dokumencie tym wskazano na zagrożenia asy-metryczne mając źródła przede wszystkim w wyniku działań pod-miotów pozapaństwowych stosunków międzynarodowych oraz pań-stw będących w kryzysie, a także skutków katastrof ekologicznych oraz dysproporcji rozwojowych w skali globalnej. Zagrożeniami w odniesieniu do Polski były m.in.:  
• Zapóźnienia technologiczne; 
• Niekorzystne zmiany demograficzne powiązane z emigracją Polaków; 
• Zapaść w sferze infrastruktury, prawodawstwa, administracji i energetyki; 
• Kryzys integracji europejskiej; 
• Groźba zastąpienia demokracji w państwach subregionu przez systemy autorytarne; 
• Konfliktowość subregionalna w obszarze Bałkanów, Kaukazu i Naddnieprza; 
• Zagrożenie terroryzmem i przestępczością zorganizowaną5. Twórcy strategii z 2007 roku wyszli z założenia, że ani globalizacja i nowoczesność, ani integracja i rozwój nie zmieniły zasad rządzących w świecie, dlatego też założyli, że o bezpieczeństwie państwa decydu-ją trzy czynniki: położenie geopolityczne i geostrategiczne, sojusze militarne i potencjał obronny państwa, a stan środowiska bezpie-czeństwa ma charakter dynamiczny i pulsacyjny.  W strategii tej wskazano przyczyny dynamizacji. Są to: osłabie-nie hegemonii USA w środowisku międzynarodowym, polityka za-graniczna Federacji Rosyjskiej w skali globalnej i kontynentalnej oraz destabilizacja na Bliskim Wschodzie. Nałożenie się tych czynników spowodowało przewartościowanie w sferze czynników bezpieczeń-stwa – zwiększyło się znaczenie czynnika ekonomicznego bezpie-

                                                            4 Zob.: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP…, op. cit. s. 14. 5 Ibidem, s. 6–7. 
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czeństwa a zwłaszcza kwestii energetycznej w wyniku polityzacji źródeł energii oraz zasobów surowcowych6. W strategii z 2014 roku jej twórcy dokonali w bardzo ogólny sposób podziału wyzwań i zagrożeń na globalne, regionalne i krajo-we, zapominając o zjawisku ich przenikania się, zacieraniu się granic między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym czy też mili-tarnym i niemilitarnym. W wymiarze globalnym strategia z 2014 ro-ku stwierdza, że na świecie występują zagrożenia militarne, dyspro-porcje rozwojowe, rywalizacja państw oraz napięcia związane z two-rzeniem się ładu międzynarodowego i że są to efekty spowodowane procesem globalizacji. Ponadto do globalnych zagrożeń zaliczono: cybernetyczne, ekstremizm polityczny, religijny, etniczny oraz do-stępność do zasobów wody pitnej, żywności i surowców energetycz-nych7. W wymiarze regionalnym strategia z 2014 roku wymienia czynniki, które determinują bezpieczeństwo Europy, są to: NATO, UE, strategiczna obecność wojsk amerykańskich oraz relacje z Rosją. Au-torzy strategii nie podają o jakie relacje i z kim Federacja Rosyjska ma je utrzymywać. W strategii stwierdza się bardzo ogólnie, że w Euro-pie istnieją źródła destabilizacji o różnym podłożu, które mogą do-prowadzić do konfliktów zbrojnych o różnej skali i charakterze re-gionalnym czy też lokalnym, w których Polska może być zaangażo-wana. Istnieje także ryzyko nacisku wojskowego, ponieważ w otocze-niu Polski istnieje skupienie dużych potencjałów wojskowych.  NATO i UE są gwarantami bezpieczeństwa Polski, z tym że NA-TO musi zachować swój potencjał kolektywnej obrony a w przypadku UE, w szczególności Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony uznano, iż w interesie Polski leży jej rozwój, stagnacja zaś procesu integracji europejskiej i zmniejszanie budżetów obronnych państw członkowskich tych organizacji stanowi zagrożenie ich bezpieczeń-stwa. Zagrożeniami dla bezpieczeństwa Europy jest również reorien-tacja USA z kierunku Azji i Pacyfiku oraz mocarstwowa i konfronta-cyjna polityka Federacji Rosyjskiej. Zagrożeniami są także: 
                                                            6 Por.: W. Paruch, Dwie koncepcje bezpieczeństwa Polski – neorealistyczne refleksje o 
narodowych strategiach bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo Europy. Bez-
pieczeństwo Polski, t. 1, E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Lu-blin 2016, s. 346–350; M. Lasoń, Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku 
w świetle analizy porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3, s. 123–136. 7 Zob.: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014, s. 18–19.  
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• procesy zachodzące w państwach wschodniego sąsiedztwa UE; 
• sytuacja konfliktowa w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz niestabilność na Bałkanach; 
• ograniczona efektywność działalności OBWE; 
• osłabienie reżimu kontroli zbrojeń i systemu środków bu-dowy zaufania w Europie; 
• zagrożenia cyberprzestrzeni; 
• konsekwencje wynikające ze starzenia się ludności w pań-stwach europejskich; 
• zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego; 
• zagrożenie różnorodności biologicznej. Z przeglądu zagrożeń regionalnych wynika, że część z nich wymie-niona została jako zagrożenia i wyzwania globalne, a autorzy strategii podchodzą do bezpieczeństwa w sposób zintegrowany i starają się uniknąć prymatu bezpieczeństwa militarnego ponad pozamilitarnym.  Nowością w strategii jest analiza wymiaru krajowego zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa i obronności RP. Pomysł ten autorzy prze-jęli, jak sądzę, ze strategii amerykańskich. Na liście krajowych zagro-żeń wskazano te, które mogą zejść z wymiaru globalnego i regional-nego na poziom krajowy. Autorzy pominęli niektóre wyzwania zwią-zane np. z pojawieniem się w Polsce dużej liczby migrantów bądź uchodźców. Wymieniono następujące wyzwania i zagrożenia bezpie-czeństwa krajowego: 
• groźba katastrofy demograficznej na skutek starzenia się ludności i emigracji Polaków za granicę; 
• długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, marginalizacja dużej części ludności; 
• zagrożenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa po-wszechnego i porządku publicznego; 
• zagrożenia atakiem terrorystycznym; 
• działalność obcych służb wywiadowczych; 
• zagrożenia systemu teleinformacyjnego RP; 
• korupcja jako bariera rozwoju i jej wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne; 
• zagrożenia bezpieczeństwa systemu finansowego; 
• uzależnienie dostaw surowców energetycznych z jednego źródła; 
• niezadowalająca konkurencyjność polskiej gospodarki oraz utrzymania silnej krajowej bazy przemysłowej; 
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• dekapitalizacja majątku narodowego, która może doprowa-dzić do wzrostu zagrożenia katastrofami o podłożu technicz-nym8. W obu strategiach podkreślono, że konflikt zbrojny na dużą skalę jest mało prawdopodobny, lecz Polsce mogą zagrażać konflikty regional-ne i lokalne bezpośrednio nie dotyczące jej interesów, ale powstałe w wyniku przekształcenia się kryzysów w wojnę. W strategii 2007 roku przestrzegano jednakże przed takim scenariuszem, proponując by NATO reagowało na takie kryzysy w myśl art. 5 Traktatu Wa-szyngtońskiego z 1949 roku W tym kontekście strategia przewidywa-ła wzmocnienie czynnika militarnego poprzez: uzyskanie przewagi informacyjnej, nową strukturę zadaniową sił zbrojnych, unowocze-śnienie uzbrojenia armii, zaawansowane systemy dowodzenia, wzrost skuteczności rażenia i powstrzymania uderzenia przeciwnika, stosowanie strategii symetrycznej, pełne wykorzystanie zasobów logistycznych oraz współpracę cywilno-wojskową9.  Autorzy strategii z 2014 roku oczywiście skrytykowali twórców dokumentu z 2007 roku, sami jednak wiele zagrożeń i wyzwań pomi-nęli, albo popełnili szereg błędów, o których wspomniano wcześniej. Strategia ujmuje wiele zagrożeń i wyzwań zbyt ogólnie, z których wynika tylko, że zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa i obronności Polski wymuszają kooperację i ścisłą współpracę z NATO i UE, a part-nerem strategicznym pozostają Stany Zjednoczone. Polska nie jest w stanie osiągać samowystarczalności obronnej, mając za sąsiada Fede-rację Rosyjską, która prowadząc imperialną politykę zamierza odzy-skać utracone strefy wpływów. Wynika z tego, że Polska musi posia-dać siły zbrojne, które pozwolą na jak najdłuższą obronę swego tery-torium i będą dysponowały potencjałem odstraszającym zdolnym do udziału i wykorzystania obrony kolektywnej w ramach NATO i UE.  
Strategiczny Przegląd Obronny 2016 
 Strategiczny Przegląd Obronny 2016 ogłoszony 23 maja 2017 roku wymienia siedem trendów globalnych, które w perspektywie piętnastu lat i dzisiaj będą wywierać znaczący wpływ na kształt wy-zwań i zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa w otoczeniu Polski. Są to: 
                                                            8 Zob.: Strategia z 2014 r. …, op. cit., s. 18–19. 9 Zob.: Strategia z 2007 r. …, op. cit., s. 14–15. 
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• rosnące sprzeciwy ludności i rozdźwięki na wielu płaszczy-znach między zjawiskami ubocznymi procesów globalizacyj-nych a interesami narodowymi państw. Zjawiska te przybie-rają różne formy i powodują tworzenie się nowych ruchów politycznych i społecznych na świecie kwestionujących m.in.: liberalizację międzynarodowego handlu oraz sens istnienia ponadnarodowych struktur integracyjnych; 
• kolejnym wstrząsom ulega ład oparty na prawie międzyna-rodowym. Główną przyczyną tych zjawisk są aspiracje nie-których państw do odgrywania ważniejszej roli w regionie lub świecie, głosząc jednocześnie postulaty skierowane prze-ciwko dotychczasowej dominacji USA dążą do rozszerzenia swych stref wpływu, nie wykluczając ekspansji terytorialnej; 
• zmiany wynikają także z relatywnego zmniejszania się zna-czenia państw Zachodu oraz wzrostu nowych potęg gospo-darczych. W związku z tym należy się liczyć z pewnymi ko-rektami w polityce USA, chociażby ze względu na potrzebę silniejszego ich zaangażowania w regionie Pacyfiku, starć in-teresów w regionie Arktyki i zmian w układzie sił na Bliskim Wschodzie; 
• w systemie międzynarodowym to państwa nadal będą od-grywać dominującą rolę zarówno jako źródła stabilności, jak i nowych zagrożeń. Rządy poszczególnych państw coraz le-piej radzą sobie z wykorzystywaniem podmiotów niepań-stwowych do realizacji własnych celów narodowych; 
• działania podmiotów niepaństwowych (korporacje ponadna-rodowe, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne i grupy ekstremistyczne oraz przestępcze) – ich monitorowanie bę-dzie coraz trudniejsze ze względu na bardzo szerokie i zróż-nicowane grono o skrajnie odmiennych motywacjach oraz celach i sposobach działania, dostępu do nowoczesnych technologii, które mogą wytworzyć same, stąd rozwiązania te będą zaawansowane i niedostępne dla instytucji państwo-wych; 
• sytuacje kryzysowe powstawać będą w państwach rozwijają-cych się na skutek urbanizacji, fal migracyjnych, rosnących napięć w reżimach autorytarnych. Do ich opanowania zajdzie potrzeba wysyłania międzynarodowych misji i operacji hu-manitarnych, stabilizujących oraz wojskowych; 
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• dynamiczny rozwój technologiczny powodować będzie za-równo pozytywne, jak i negatywne implikacje, może jednak stać się także źródłem niestabilności. Wprowadzenie nowych metod komunikacji, brak kontroli nad zbiorami danych, ob-niżenie kosztów nowych technologii, zastosowanie maszyn uczących się w celach militarnych mogą dla sił zbrojnych sta-nowić wyzwania o nieznanym wcześniej charakterze i skali10. Strategiczny Przegląd Obronny 2016 w rozdziale „Środowisko bez-pieczeństwa RP. Wybrane zagrożenia i wyzwania dla obronności” wymienia siedem wyzwań i zagrożeń. Są nimi:  
• agresywna polityka Federacji Rosyjskiej; 
• niepewna perspektywa integracji euroatlantyckiej i we-wnętrznych reform państwa ukraińskiego; 
• zagrożenia związane z bezpieczeństwem globalnym; 
• wyzwania związane z członkostwem w Unii Europejskiej; 
• zagrożenia technologiczne dla obronności RP; 
• zagrożenia ekonomiczne i społeczne11. We wspomnianej już Koncepcji Obronnej RP jeden z rozdziałów po-święcono głównym wyzwaniom i zagrożeniom. Za jedno z najwięk-szych bezpośrednich zagrożeń uznano między innymi łamanie prawa międzynarodowego, regularne stosowanie siły i przymusu w rela-cjach z innymi państwami, a także próby destabilizacji zachodnich struktur integracyjnych ze strony Federacji Rosyjskiej. Niepokój wzbudzają przypadki użycia przez Rosję sił zbrojnych do realizacji swoich celów politycznych, czego przykładami są wojna z Gruzją w 2008 roku, czy bezprawna aneksja Półwyspu Krymskiego i agresja na Ukrainę w 2014 roku.  Podejmowane przez Rosję działania są często maskowane i pro-wadzone poniżej progu wojny. Federacja Rosyjska jest więc głównym źródłem niestabilności na wschodniej flance NATO wykorzystując przy tym ataki w cyberprzestrzeni czy groźby użycia siły wobec pań-stw, które nie dysponują potencjałem jądrowym. Rosja usiłuje desta-bilizować sytuację polityczną i utrudniać przeprowadzenie reform na Ukrainie, uzależnia od siebie coraz bardziej Białoruś, utrudnia wpro-wadzenie strukturalnych reform w Mołdawii, między innymi poprzez zamrożony konflikt w Naddniestrzu (stacjonuje tam rosyjskie woj-

                                                            10 Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej. Strategiczny Przegląd Obronny 2016, Warszawa, maj 2017, s. 18–21. 11 Strategiczny Przegląd Obronny 2016, s. 11, http://www.mon.gov.pl, [dostęp: 05.07.2018]. 
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sko), w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji oraz rozgrywa sytuacje kon-fliktowe w Kaukazie Południowym jako jej rzekomej strefie wpły-wów12. Autorzy Strategicznego Przeglądu Obronnego twierdzą, że na-stępnym zagrożeniem dla obronności Polski jest kryzys u południo-wych granic NATO, zwłaszcza sytuacja na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Szanse na poprawę sytuacji w tych regionach są niewielkie z uwagi na sprzeczne interesy państw w tej części globu, a ponadto ingerencja Rosji w celu wywierania dodatkowej presji na państwa zachodnie. Również masowe migracje ludności z tego regionu stano-wią poważne wyzwania i zagrożenia nie tylko dla państw zachodnich, ale także dla Polski. W regionie tym występują sprzyjające warunki dla organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych. Polska zobo-wiązuje się wspierać sojuszników z NATO i UE w różnego rodzaju operacjach13. Polska jako państwo członkowskie NATO i UE może stać się tak-że obiektem potencjalnego ataku terrorystycznego ze strony tzw. państwa islamskiego, dlatego potrzebna jest ścisła współpraca mię-dzynarodowa, zwłaszcza obejmująca wymianę informacji w tym za-kresie. W ramach zachodnich struktur integracyjnych Polska współ-tworzy potęgę militarną NATO i gospodarczą UE oraz bierze aktywny udział w działalności tych organizacji. Członkostwo w NATO jest fun-damentem myślenia o obronie kolektywnej, zawarcia porozumienia dotyczącego budowania przymierza euroatlantyckiego, uaktualnienie katalogu zagrożeń i umacnianiu solidarności sojuszniczej. Kolejnym wyzwaniem i zarazem zagrożeniem jest utrzymywa-nie stabilności gospodarczej państwa i poziomu życia społeczności oraz potrzeba finansowania planów reform polskiej obronności a do 2030 roku osiągnięcie poziomu wydatków na obronność co najmniej 2,5% PKB. Istotnym wyzwaniem jest poprawienie sieci transporto-wej, w tym drogowej i rzecznej, która zwiększy pole manewru sił zbrojnych a także zapewni bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i dywersyfikację dostaw najważniejszych surowców energetycznych oraz koordynację potrzeb między układami militarnymi i pozamili-tarnymi. Oprócz zagrożeń klasycznych w Strategicznym Przeglądzie Obronnym 2016 wymieniono także wyzwania jakie niesie postęp 
                                                            12Zob.: Koncepcja obronna…, s. 22–26. 13 Ibidem, s. 27–28.  
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technologiczny dla przyszłego pola walki. Postęp spowoduje zasadni-cze zmiany w życiu społeczeństw poprzez rozwój środków komuni-kacji, transportu, medycyny czy energetyki. Ulegną zmianie także sys-temy uzbrojenia wojsk oraz zarządzania, środki zakłócające pole walki, środki rozpoznania, maskowania i rażenia, wzrośnie też rola systemów zautomatyzowanych w siłach zbrojnych14.  
Zakończenie 
 W przypadku Polski głównym zagrożeniem geopolitycznym bezpieczeństwa i obronności państwa jest Federacja Rosyjska. Wzra-sta ono wraz ze słabnięciem Unii Europejskiej, maleje natomiast wraz ze zwiększeniem obecności NATO na wschodniej flance. Jak wynika z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, Polsce w razie zagrożenia lub agresji państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązane są udzielić pomocy. To jednakże nie wystarczy, by czuć się w pełni bez-piecznym. Stan liczebny naszej armii i jej wyposażenie pozwalają po-stawić tezę, iż strategia bezpieczeństwa i obronności Polski, opierają-ca się na zawodowych siłach zbrojnych uzupełnionych przez rezerwy i Wojska Obrony Terytorialnej, którym przyjdą z pomocą wojska so-jusznicze po pewnym czasie – mogą nie zdać egzaminu w przypadku wojny na masową skalę. Nasze państwo i naród są wewnętrznie podzielone, słabe i wy-stawione na pastwę zagrożeń. Szkody wyrządzone państwu i naro-dowi mogą być tak wielkie, że nie będzie nas stać, aby uzyskać stabili-zację gospodarczą, uporządkować kulturę prawną i odtworzyć społe-czeństwo obywatelskie a w razie zagrożenia i wojny zorganizować totalną obronę łączącą siły zbrojne i całe społeczeństwo. Wojsko Pol-skie nie jest dzisiaj przygotowane ani pod względem logistycznym, ani kadrowym na 10-krotne powiększenie szeregów. Nie powstanie zatem milionowa armia obronna, tak jak zakłada się w Finlandii, li-czącej 5,5 miliona mieszkańców. Ponadto warto jeszcze raz przypomnieć, że główne siły NATO nie nadejdą szybciej niż za kilka miesięcy. Zobowiązania sojusznicze wynikające bowiem z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego nie są auto-matyczne i wymagają decyzji rządów członków NATO, w jakiej posta-ci i formie zechcą one pomóc zaatakowanemu. Według ekspertów konieczny jest zarówno skok technologiczny w zakresie wyposażenia 
                                                            14 Ibidem, s. 35. 
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oraz systemów broni, jak i zwiększenie regularnej armii do około 200 tysięcy żołnierzy w okresie pokoju oraz systematyczne szkolenia re-zerwy, a tym samym wzrost wydatków obronnych do 3,5% PKB w 2028 roku. Główne zagrożenia natury geopolitycznej dla społeczności mię-dzynarodowej, w tym także Polski, pochodzą z czterech źródeł. Są to:  
• Federacja Rosyjska, która jako mocarstwo jądrowe jest zdol-ne do przeprowadzenia uderzenia na całym świecie;  
• Chiny zwiększające swoje oddziaływanie strategiczne i wy-suwające żądania terytorialne na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim. Rosnący chiński PKB szybciej niż USA czy Europy, może doprowadzić do wojny zwanej pu-łapką Tukidydesa;  
• Bliski Wschód, gdzie rośnie konflikt między szyitami i sunni-tami oraz zagrożenie dla ludności cywilnej w tym także w USA i Europie ze strony ISIS;  
• zagrożenie płynące z cyberprzestrzeni, któremu nie mogą zapobiec ani granice, ani armie, których na razie nie jesteśmy w stanie zablokować ani jednoznacznie zidentyfikować ich pochodzenia, dlatego będą one zagrażać nam w przyszłości – cyber-broń jest bowiem stosunkowo tania, a więc szeroko dostępna i może dosięgnąć każdego miejsca na świecie. 

 
Abstract 
 The article presents geopolitical challenges and threats to Po-land's security and defence resulting from the National Security Strategy of the Republic of Poland of 2007 and 2014 and the Strategic Defence Review of the Republic of Poland, presented by successive governments. As a result of globalization, the new challenges and threats to security and defence do not have a purely military dimen-sion and are beyond the control of states, and can only be tackled by the international community through cooperation. When developing a National Security Strategy due to the variety of sources of challeng-es and threats, one should avoid closing their lists at any time, recon-structing the content and avoid stating that a specific strategy is the only right one in all situations.   
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Piotr Krzykowski Akademia Sztuki Wojennej   

WYZWANIA 
STRATEGICZNEGO ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA   Metamorfozy, jakie zachodzą obecnie w globalnym środowisku bezpieczeństwa, są nacechowane znaczną aktywnością, dynamiką i złożonością. Minione i aktualne zagrożenia, a także przyszłe poten-cjalne wyzwania, jakie wynikają z tych zmian, przy braku odpowied-niej reakcji poszczególnych podmiotów mogą przerodzić się w zjawi-ska, które będą negatywnie oddziaływać na rozwój środowiska bez-pieczeństwa. Zjawiska te, jak również procesy, które wpływają na nasze istnienie i rozwój, a więc i bezpieczeństwo, „będące m.in. na-czelną potrzebą człowieka i grup społecznych, są zarazem podsta-wową potrzebą państw i systemów międzynarodowych”15. Analitycy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego są na ogół zgodni co do tego, że cechuje je szybkie tempo zmian, niepew-ność, niejasność i nieprzewidywalność. Z uwagi na ewolucję myślenia o bezpieczeństwie, ale i niejednokrotnie potoczne postrzeganie tych problemów, kwestie te nie zawsze były i są należycie interpretowane. Poniższy artykuł traktuje o bezpieczeństwie, a konkretnie o wektorze zmian zachodzących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa. Artykuł ten konstatuje nowe podejście do postrzegania samej istoty bezpieczeństwa. Ze wzglądu na ograniczoną objętość artykułu oraz w celu skupienia się na wyzwaniach strategicznego środowiska bez-pieczeństwa ograniczona została kwestia epistemologiczna bezpie-czeństwa.  Zadając sobie pytanie, jakie są wyzwania strategicznego środo-wiska bezpieczeństwa, należałoby się zastanowić, czym jest samo bezpieczeństwo i co oznacza oraz do czego się odnosi. Etymologicznie termin „bezpieczeństwo” wywodzi się z łacińskiego słowa „sine cura”, 

                                                            15 R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10, s. 50. 
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czyli „securitas”, i oznacza stan „bez pieczy”16. Takie określenie „świadczy o pierwotności poczucia zagrożenia w stosunku do poczu-cia, że się jest bezpiecznym „bez pieczy”, czyli bez dostatecznej ochrony”17.  Definicje słownikowe określają bezpieczeństwo na przykład ja-ko brak zagrożeń oraz poczucie pewności czegoś albo kogoś. I tak, według „Słownika języka polskiego” bezpieczeństwo to „stan nieza-grożenia, spokoju, pewności”18. W wielu zachodnich publikacjach bezpieczeństwo określa się podobnie, a więc jako „stan i poczucie pewności, wolności od zagrożeń”19. Podobnie definiuje je „Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”20.  Bezpieczeństwo jest też często określane jako „jedna z podsta-wowych potrzeb egzystencjalnych, związanych z istnieniem danego podmiotu, która charakteryzuje się m.in. brakiem ryzyka oraz utraty takich wartości, jak wolność, suwerenność, niepodległość, zdrowie, praca, szacunek, uczucia i dobra materialne”21. Bezpieczeństwo w ogólnym znaczeniu należy zatem rozumieć jako „stan braku zagro-żenia (postać wolności negatywnej)”, a w empirycznym znaczeniu to „przeciwieństwo (alternatywa) zaburzenia spokoju”22. Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, jego globalny roz-wój, ciągła ewaluacja zagrożeń i prognozowanych wyzwań wiążą się z potrzebą innego spojrzenia na tę problematykę. Absolutne bezpie-czeństwo to pełne zneutralizowanie wszystkich potencjalnych przy-czyn i źródeł, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. Jest to o tyle 
                                                            16 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Warszawa 1997, s. 3. 17 J. Stefanowicz, Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1984, s.12. Cyt. za: W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państw i na-
rodów w procesie integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Toruń 2002, s. 165. 18 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, t. I., s. 234. 19 R. Zięba, Pojęcie i…, op. cit., s. 50. 20 Bezpieczeństwo „to stan podmiotu gwarantujący jego stabilność oraz szansę do-
skonalenia i rozwoju, uzyskaną w rezultacie odpowiednio podejmowanych działań”. 
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 13. 21 J. Kukułka, Bezpieczeństwo, a współpraca europejska: współzależność i sprzeczno-
ści, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7, s. 35. 22 W. Sokała, Paradygmat bezpieczeństwa – podstawy, historia, ewolucja, [w:] Trans-
sektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2006, s. 13. Zob. też: R. Zięba, Pojęcie i istota…, op. cit., s. 49. 



25 
 

ważne, że dotychczasowa ewolucja poglądów na temat bezpieczeń-stwa wyodrębniła różne jego rodzaje, w tym m.in.:  
• indywidualne (personalne); 
• grupowe (rodowe, plemienne); 
• narodowe (państwowe); 
• międzynarodowe (regionalne, globalne)23. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa jest wieloaspektowe. Wy-nika z niej między innymi, że „pojmowanie to obejmuje wszystkie dziedziny życia, gdzie może wystąpić zagrożenie24” – zarówno w wy-miarze jednostkowym, grupowym, narodowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Obecnie rozumienie bezpieczeństwa to także spojrzenie na jego istotę przez pryzmat uniwersalności tego pojęcia. Z licznych opracowań wynika, że bezpieczeństwo to „stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. To sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia, pracy, sza-cunku. W ogólnym znaczeniu jest określane między innymi jako „pewność niezakłóconego istnienia, rozwoju, funkcjonowania oraz posiadania, która wynika zarówno z braku zagrożenia oraz z działal-ności podmiotu, i która ma na celu poprawę komfortu życia”25.  Prof. Stanisław Koziej zauważa natomiast, że „bezpieczeństwo i rozwój to dwa podstawowe wymiary istnienia jednostek i całych społeczeństw, które wzajemnie się warunkują”26. Oznacza to w pew-nym stopniu, że bezpieczeństwo jest procesem rozumianym jako „nieustanne dążenie podmiotów bezpieczeństwa (od jednostek po wielkie grupy społeczne, instytucje, państwa, systemy międzynaro-dowe) do tworzenia bezpieczeństwa, podlegającego dynamicznym 

                                                            23 S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, www.koziej.pl, [dostęp: 14.10.2018]. 24 Zagrożenia „to elementy zbioru wyzwań, których wpływ na podstawy, przebieg i (lub) rezultaty naszych działań oceniamy jako negatywny, utrudniający, opóźnia-jący”. Zob.: M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, Warszawa 2013, s. 28. Zagrożenie to także: „z jednej strony pewien stan psychiczny lub świa-domościowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z drugiej czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw”. Zob.: S. Korycki, System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994, s. 54. 25 J. Zając, R. Zięba, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego 
Polski. Ekspertyza, Warszawa 2010, s. 8. 26 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 19. 
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zmianom stosownie do aktualnych uwarunkowań”27. Proces ten jest „zmienny w czasie, ulegając przyspieszeniu lub spowolnieniu, obej-muje: różnorodne zabiegi w obszarze stosunków międzynarodowych i wewnętrznych oraz przedsięwzięcia ochronne i obronne, mające na celu stworzenie korzystnych warunków do funkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej i wewnętrznej oraz przeciwstawianie się wyzwaniom, i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”28. Stan bezpieczeństwa może dotyczyć jednak tylko pewnego okresu w historii i rozwoju ludzkości. Każde zjawisko bowiem nie jest na stałe zorganizowane, trwałe, niezmienne w czasie. Bezpieczeń-stwo wymaga zatem doskonalenia pod względem metod, mechani-zmów i środków jego zapewniania. Postrzeganie bezpieczeństwa wciąż ulega zmianom. Zmiany te spowodowały, że obecnie (można założyć, że także w przeszłości) kwestie bezpieczeństwa stały się ważnymi zagadnieniami współczesnego środowiska bezpieczeń-stwa29. Bowiem samo jego postrzeganie, jego odbiór przez podmioty stało się procesem do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa.  Skoro zatem bezpieczeństwo jest między innymi stanem obiek-tywnym i subiektywnym, a zagrożenia to zbiór zdiagnozowanych już aspektów, a także część wyzwań przyjmujących negatywne wartości, mogących wystąpić także w przyszłości, można doszukiwać się relacji między bezpieczeństwem a zagrożeniami. Analizując jednak te zależ-ności, a więc i relacje między bezpieczeństwem a zagrożeniami, moż-
                                                            27 Podmiot bezpieczeństwa – każdy świadomie istniejący i celowo działający pod-miot (indywidualny lub zbiorowy), rozpatrywany z punktu widzenia jego bezpie-czeństwa. W odniesieniu do bezpieczeństwa politycznego (rozpatrywanego z per-spektywy politycznej) podstawowymi rodzajami podmiotów bezpieczeństwa są państwa (narody zorganizowane w państwa), jednostki organizacyjne państw (np. stany, kraje federacyjne, województwa, jednostki samorządowe) oraz organizacje międzynarodowe (międzypaństwowe, a także – ostatnio coraz istotniejsze – struk-tury niepaństwowe, np.: transnarodowe organizacje terrorystyczne lub przestęp-cze). Biała księga…, op. cit.,, s. 247. 28 W. Kitler, Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system, Warszawa 2002, s. 48. 29 „Nie istnieje jedna, spójna teoria opisująca przewidywany kształt bezpieczeństwa nawet pierwszych dekad XXI wieku. System bezpieczeństwa międzynarodowego w pierwszych dekadach XXI wieku będzie kształtowany przez siedem globalnych tendencji kierunkowych i odpowiadających im trendów: demografia, zasoby natu-ralne i środowisko, nauka i technika, globalna ekonomia i globalizacja, narodowe i międzynarodowe rządzenie, charakter konfliktów oraz rola USA w świecie”. Zob.: M. Kozub, Świat XXI wieku – konflikty zbrojne, Warszawa, „Zeszyty Naukowe AON” 2005, nr 3, s. 45. 
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na dojść do wniosku, że jest to najczęściej zależność funkcyjna (rys. 1). Dlatego też dokonując próby przedstawienia istoty bezpieczeń-stwa w sposób liniowy, można stwierdzić, że jest ono odwrotnie pro-porcjonalne do zagrożeń, które wpływają na przebieg i (lub) rezultaty działań. Należy jednak pamiętać, że „nie ma czegoś takiego, jak izolo-wany podmiot lub sytuacja. Istnieje relacja między podmiotem i śro-dowiskiem. Relacja, której sens oddaje wyraz „zagrożenie”30. Dlatego nigdy nie będzie zagrożenia równego zeru i odwrotnie – bezpieczeń-stwa odpowiadającemu zero.  

  Zależność między stanem bezpieczeństwa a stanem zagrożenia 
Źródło: Opracowanie własne.  Założyć więc można, że przyszłe środowisko bezpieczeństwa w wyniku nadchodzących przeobrażeń w jeszcze większym stopniu może być „przepełnione” przez „szybsze i dynamiczniejsze zmiany charakteryzujące się m.in. rosnącą złożonością i turbulencyjnością, niejasnością i dwuznacznością, a także nieprzewidywalnością na-stępstw, zachowań oraz wciąż rosnącą asymetrią i towarzyszącym jej silnym emocjom”31. W związku z tym należy przyjąć założenie, że 

                                                            30 S. Sienkiewicz, Zarządzanie bezpieczeństwem systemów, „Biuletyn WSAiB”, Gdynia 2007, s. 31.  31 R. Kwećka, J. Gryz, M. Kozub, A. Brzozowski, Strategia podmiotów. Determinanty 
zmian, Toruń 2011, s. 36. 
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trzeba będzie ustalić nowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynika-jące z ewolucji i ewaluacji strategicznego środowiska bezpieczeń-stwa, a co za tym idzie – dokonać, przynajmniej w pewnym zakresie, przewartościowania znanych już zagrożeń i prognozowanych32 wy-zwań (szanse, zagrożenia i ryzyka) odnoszących się do bezpieczeń-stwa globalnego (międzynarodowego, regionalnego, lokalnego).  Wszystkie aspekty i wątpliwości są związane jednak bezpo-średnio z pojęciem bezpieczeństwa, które – podobnie jak współcze-śnie – również w przyszłości powinno być naczelną wartością i po-trzebą każdego człowieka33. Można zatem ogólnie przyjąć, że przyszły porządek międzynarodowy zaczęli już tworzyć ci, którzy mieli i mają moc oraz zbiorową wolę, by go kształtować, a także kreować. Dlatego też można uznać, że świat XXI wieku stawia przed nami mnóstwo wyzwań, jak również pytań oraz problemów do rozwiązania, doty-czących pożądanych, ale i możliwych (prawdopodobnych, oczekiwa-nych itp.,) trendów, kierunków czy perspektyw jego rozwoju. Wydaje się, że obecnie, tak jak w przeszłości, można założyć, iż postrzeganie bezpieczeństwa globalnego jest i będzie ściśle powiąza-ne z zagrożeniami oraz wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa międzynarodowego oraz narodowego każdego państwa, w tym także Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że każdy podmiot, każda organizacja, każde państwo w odniesieniu do istoty bezpieczeństwa ma nie tylko inne wymagania, lecz także zróżnicowane pod względem normatywnym i instytucjonalnym ramy formułowania strategii słu-żącej jego zapewnianiu oraz odniesienia do środowiska bezpieczeń-stwa. Dlatego bezpieczeństwo globalne nie jest prostą sumą bezpie-czeństwa narodowego wszystkich poszczególnych państw. Za takim ujęciem przemawiają cztery argumenty dotyczące bezpieczeństwa narodowego w powiązaniu z bezpieczeństwem mię-dzynarodowym, które to nakładają się na siebie, tworząc układ wza-jemnych powiązań i zależności34: 
                                                            32 Prognoza – poszukiwanie odpowiedzi pytanie, co może być (stać się), jeśli przyję-te założenia zostaną spełnione lub „jaki będzie kształt przyszłości?” Odpowiedź: „będzie tak i tak” – w kategorii „wydarzeń”, „zjawisk”, „zdarzeń”, a nie „procesów”; jednoznacznie twierdzący sens (konstatujący). Zob.: S. Korycki, System…, op. cit., s. 98. 33 R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa 
narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008, s. 36. 34 R. Jakubczak, W. Jakubczak, Globalizacja bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo 
narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2011, s. 205. 
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• wzrastająca zależność bezpieczeństwa narodowego od tego, co dzieje się za granicą (na świecie);  
• zwiększająca się otwartość państw na przepływ towarów, in-formacji i osób; 
• współuczestniczenie w tworzeniu bezpieczeństwa międzyna-rodowego (przynależność do ONZ, UE i NATO), jak również udział w wojskowych operacjach pokojowych, stabilizacyj-nych i humanitarnych; 
• korzystanie z doświadczeń innych państw (ich sukcesów i błędów) w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego. Oprócz argumentów odnoszących się do wartości poszczególnych państw, podstawowym uwarunkowaniem bezpieczeństwa jest stwierdzenie o zmienności, różnorodności oraz nieprzewidywalności przyszłości, a za regułę uznanie zaskoczenia35. Czynniki te, na co na-leży zwrócić uwagę, są efektem naturalnej ewolucji świata i przyrody oraz następstwem transformacji życia społecznego.   

  Kierunki rozwoju społeczeństwa międzynarodowego 
Źródło: Opracowanie własne.  Dzisiejszy świat jest zupełnie inny jaki znaliśmy wczoraj. Dlate-go należy zapomnieć o tym, co widzieliśmy wczoraj. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła fundamentalna zmiana pojmo-wania bezpieczeństwa. Kształtowanie się nowego ładu międzynaro-

                                                            35 A. Beaufre, Wstęp do strategii, odstraszanie i strategia, Warszawa 1968, s. 230. 
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dowego było konsekwencją przełomu, jaki dokonał się w 1989 roku w istniejącym od zakończenia II wojny światowej układzie sił. W tej odmiennej sytuacji państwa miały się rozwijać, współpracując ze so-bą, lub przestać istnieć, a konflikty zanikać, natomiast kultury mie-szać ze sobą. Jednak, czy to co nastąpiło wtedy dziś pozostało? A mo-że historia powróciła i wir, który powstał w 2014 roku spotęgował dobrze nam znane zagrożenia?  Dziś jesteśmy w punkcie zwrotnym historii, a przywódcy pań-stw jedynie reagują na niekończącą się serię zdarzeń losowych. Jeśli nie będziemy patrzeć wyprzedzająco nie zadbamy o naszą przyszłość. Przed nami są dwie drogi. Sami musimy wybrać która chcemy iść. Albo pójdziemy wspólnie drogą rozwoju, albo myśląc krótkowzrocz-nie dojdziemy do samo destrukcji. (rys. 2.), niszcząc w ten sposób każdą podstawową jednostkę.  Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, że geopolityczne spojrze-nie na współczesne aspekty bezpieczeństwa globalnego czy regional-nego nie jest cudownym panaceum służącym wyjaśnianiu wszystkich złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Dziś jesteśmy na skraju kryzysu systemowego w stosunkach międzynaro-dowych, którego powodem są m.in. następujące zjawiska:  
• Europa zmaga się z wewnętrznymi problemami – interesy narodowe nad interesem wspólnoty; 
• Stany Zjednoczone korygują priorytety w polityce zagranicz-nej z uwagi na zmiany w środowisku geopolitycznym na świecie – słabnąca siła mocarstwa; 
• powrót hegemona – rosnąca siła Rosji; 
• przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną; 
• sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej, jak przed wie-kami w dużej mierze zależy od stosunków Rosja – Zachód (NATO, UE, USA), rzutujących na układ sił w tej części świata; 
• trwa niekończąca się wojna z terroryzmem. Wyzwania te wpływają na globalne środowisko bezpieczeństwa. Bo-wiem procesy i uwarunkowania zmienią przyszłą rolę poszczegól-nych regionów i mocarstw oraz wielostronnych instytucji i struktur międzynarodowych36. Czynniki te determinują metody i sposoby bu-dowania bezpieczeństwa nie tylko międzynarodowego (światowego), lecz także i narodowego poszczególnych państw. 

                                                            36 Dokąd zmierza świat? A.D. Rotfeld (red.), Warszawa 2008, s. 13. 
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Ewolucja zagrożeń, jaka nastąpiła w dobie globalizacji, spowo-dowała inne ich postrzeganie w porównaniu z tradycyjnymi zagroże-niami, znanymi do tej pory. Dotychczasowa groźba agresji znana z ery zimnej wojny stała się zagrożeniem z przeszłości. Dzisiaj to nie agre-sja militarna bloków państw, lecz zupełnie inne uwarunkowania mają wpływ na potencjalne zagrożenia, które to nakładają się na siebie, tworząc układ wzajemnych powiązań i zależności. Oto one: 
• wpływ globalizacji i rewolucji informacyjnej  

− umiędzynarodowienie zagrożeń wewnętrznych, 
− aktorzy pozapaństwowi, 
− zagrożenia i wyzwania transnarodowe (terroryzm, pro-liferacja BMR, bezpieczeństwo cybernetyczne i inne), 
− zagrożenia hybrydowe; 

• przyszłe uwarunkowania, strategia i polityka obecnych i no-wych globalnych mocarstw (np. przesunięcie zainteresowa-nia USA w kierunku Azji i Pacyfiku, powrót hegemona, upa-dek mocarstwa); 
• słabnące organizacje międzynarodowe, w tym ONZ; 
• nowe modele demograficzne – mniejszy demograficzny łuk niestabilności, większa migracja; 
• wyzwania ekologiczne – zmiany klimatyczne.  Rozpatrując determinanty architektury bezpieczeństwa globalnego (międzynarodowego, regionalnego, lokalnego), konieczne jest odnie-sienie się do zagrożeń wynikających z rozwoju nauki i techniki, a tak-że technologii, które w jakimś stopniu, dla niektórych podmiotów przynajmniej, stanowią zagrożenia, a także będą wyzwaniem dla pań-stw i organizacji międzynarodowych. Można przyjąć, że jest to jedna z licznych cech charakteryzujących zarówno współczesne, jak i przy-szłe aspekty bezpieczeństwa globalnego.  Współczesne aspekty bezpieczeństwa globalnego można zatem analizować, oceniać i diagnozować w kategoriach teoretycznych pa-rametrów, które powinny podlegać konkretyzacji w odniesieniu do danego państwa (organizacji), regionu czy sytuacji, albo w ujęciu glo-balnym w określonej, najczęściej aktualnej, fazie rozwoju rzeczywi-stości międzynarodowej lub też z perspektywy konkretnego pań-stwa37. W kontekście omawianej problematyki należałoby jednak 

                                                            37 R. Kuźniar, Dziś i jutro studiów strategicznych, http://www.pte.pl, [dostęp: 28.04.2018]. 
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zwrócić uwagę na wyzwania europejskiego środowiska bezpieczeń-stwa, w śród których należy wymienić:  
• gospodarcze zjawiska kryzysowe ((nie)zakończone): 

− obniżenie tempa wzrostu, BREXIT, wzrost cen surow-ców, kryzys strefy euro, UE trzech prędkości;  
• ogniska napięć w Europie: 

− rejon Morza Czarnego; 
− rejon Wschód Europy; 
− migracje (islamizacja Europy); 

• zmiany demograficzne:  
− przyrost naturalny, starzenie się Europy; 
− wieloetniczność; 

• Europa na rozdrożu: 
− integracja czy dezintegracja; 
− mocarstwo globalne czy regionalne? W tym miejscu należy zaznaczyć, że jedną z głównych sił sprawczych wyzwań zachodzących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa jest wpływ Rosji, który charakteryzują: 

- rosyjskie ambicje i możliwości; 
- oddziaływanie Rosji na obszarze poradzieckim; 
- uzależnienie Europy od surowców – energetyczna pętla 
- kazus Krymu; 
- zaangażowanie Rosji w Syrii; 
- ciche wspieranie Iranu; 
- scenariusze rozwoju sytuacji w Rosji i ich konsekwencje. Zauważyć więc warto, że dotychczasowa struktura organizacji mię-dzynarodowych musiała ulec pewnej ewolucji z uporządkowanej, zhierarchizowanej i liniowej, charakterystycznej dla podejścia „kla-sycznego”, w strukturę „inteligentnej sieci”, elastycznej, wielowymia-rowej i zróżnicowanej wewnętrznie38. Przy tym proces ten wciąż trwa. Podstawową cechą nowych struktur jest ich elastyczność oraz zdolność dostosowania się do nowych warunków39, a więc ciągła ewa-luacja otoczenia. Niemniej współczesne środowisko bezpieczeństwa globalnego (regionalnego, lokalnego), stając się coraz bardziej burzli-

                                                            38 A. Witek-Crabb, Zmiana paradygmatu zarządzania strategicznego – zarys koncep-
cji, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, „Prace Nau-kowe Akademii Ekonomicznej” 2007, nr 1116, s. 377–386. 39 R. Krupski, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (red.), Warszawa 2005, s. 75–77.  
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we, zmienne i nieprzewidywalne, wymusza na wszystkich podmio-tach stosunków międzynarodowych, w tym zwłaszcza państwach, dokonywanie głębokich zmian organizacyjnych w swoich systemach bezpieczeństwa.  Problemem XXI wieku, przynajmniej przez najbliższe kilka jego dekad, powinno być zatem nie tylko zapewnianie poczucia bezpie-czeństwa w środowisku zdominowanym przez zagrożenia asyme-tryczne i niekonwencjonalne. Również ważne jest rozumienie ich przyczyn oraz dostrzeganie szans umożliwiających rozwój, a w kon-sekwencji i byt. Bezpieczeństwo, o czym należy pamiętać, to także proces, który podlega ciągłej ewaluacji, a nie „tylko” ewolucji40. Wobec tego przez uwarunkowania bezpieczeństwa globalnego (regionalne-go) należałoby rozumieć względnie stałe czynniki, które będą miały zasadniczy wpływ na jego kreowanie. Dlatego też, aby myśleć strate-gicznie o bezpieczeństwie przyszłości, należy patrzeć perspektywicz-nie i nie bać się stawiać sobie wyzwań na lepsze jutro, a tym samym:  
• nie lękać się przyszłości – nie oddawać czci przeszłości; 
• odrzucić współzawodnictwo; 
• przedkładać służbę ponad zysk; 
• pamiętać, ze wytwórczość nie polega na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo41. Będą one także nierozerwalnie związane z tradycją, kulturą czy też położeniem geopolitycznym. Takie postrzeganie problemu, jest bar-dzo istotne, ponieważ wiele z otaczających nas niezrozumiałych zja-wisk (zdarzeń, procesów) łatwiej byłoby pojąć, gdybyśmy potrafili dostrzec i zrozumieć szaleńcze tempo zmian, dzięki którym rzeczywi-stość przeobraża się niekiedy tak szybko, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Następujące wraz z przyspieszeniem zmiany sta-nowią jednak konkretną siłę, która drąży głęboko nasze osobiste, ale nie tylko, życie.  Zmusza nas także do odgrywania ciągle nowych ról i stawia w obliczu coraz to nowych wyzwań przyjmujących postać różnego rodzaju niebezpieczeństw. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wciąż trwa ewolucja i ewaluacja paradygmatu zagrożeń. Właśnie dla przyjętego sposobu postrzegania rzeczywistości „w epoce gwałtow-nego rozwoju naukowego i technicznego zaczęły podnosić się głosy 

                                                            40 S. Koziej, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 19–39. 41 Cztery zasady Henry’ego Forda, https://www.moznainaczej.com.pl, [dostęp: 22.12.2018]. 
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ostrzegające, że wszystko to idzie zbyt daleko, dzieje się zbyt szybko i może mieć nieprzewidzialne konsekwencje społeczne”42.  Dlatego też syntetyczne spojrzenie na współczesne aspekty bez-pieczeństwa globalnego wskazuje, że było ono determinowane przez wiele zdarzeń, zjawisk, sytuacji i procesów, jakie miały miejsce na przełomie XX i XXI wieku i że proces ten wciąż trwa, podobnie jak zmiany we współczesnym środowisku. Tłem dla tego typu rozważań pozostaje strategiczne środowisko bezpieczeństwa, kategoria poję-ciowa obejmująca w sposób kompleksowy zarówno byt i przetrwanie podmiotu, jak i realizację jego wielosektorowych dążeń rozwojowych (rozwój).   
Abstract  
 The international security environment is characterized by a rapid rate of change, uncertainty, ambiguity and unpredictability. Due to the evolution of thinking about security, but also often the colloquial perception of these problems, these issues have not always been and are properly interpreted. This article constitutes a new approach to the perception of the very essence of security. The aim of the article is to analyze and assess the most important threats as well as opportu-nities which, according to the author's assessment, have an impact on safety resulting from the time criterion.    

                                                            
42 M. Kaku, Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2010, s. 19. 
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BUDOWANIE ODPORNOŚCI PAŃSTWA 
GWARANCJĄ JEGO BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

W zglobalizowanym, ale także bardziej konfrontacyjnym i skompliko-
wanym świecie, odporność pozostanie nieustannym problemem państw 
natowskich, wymagającym ciągłych dostosowań w miarę pojawiania 
się nowych niedostatecznych zabezpieczeń i zagrożeń43. 

 
Wstęp  
 Obecnie przy dynamicznie zmieniającym się środowisku geopo-litycznym wywołanym rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, postępującej globalizacji i zacieraniu granic państwo-wych można zaobserwować wzrost zagrożeń zarówno w skali regio-nalnej jak i globalnej. Można już zaobserwować kształtowanie się nowych mocarstw na arenie międzynarodowej, uzależnienia w strefie ekonomiczno-gospodarczej, wzrost przestępczości pospolitej i zorga-nizowanej, anarchie czy postępującą falę imigracji. Krótkowzroczność oceny takich zagrożeń ich współzależność między państwami i regio-nami powoduje zachwianie dotychczasowego status quo bezpieczeń-stwa. Dodatkowo zagrożenia wynikające z globalizacji i nowego śro-dowiska bezpieczeństwa stworzyły warunki sprzyjające agresywnym działaniom nie tylko dla podmiotów państwowych ale wytworzyły nowych aktorów jakimi mogą być organizacje pozarządowe, korpora-cje transnarodowe i niepaństwowe podmioty zwane aktorem niepań-stwowym (non state actor). Aktorzy ci funkcjonują w przestrzeni glo-balnej, ponadpaństwowej czy też transnarodowej. Agresor, który nie posiada własnego państwa, administracji państwowej, społeczeń-stwa, nie może być podmiotem prawa międzynarodowego, jednak może z sukcesem wpływać na politykę zewnętrzną oraz wewnętrzną państwa, destabilizować sytuację, czy oddziaływać na społeczeństwo 
                                                            43 Odporność: kluczowy element obrony zbiorowej, „Przegląd NATO” 2016 https://www.nato.int, [dostęp 02.11.2018]. 
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itp. Obecne środowisko pozwala ponadto na tego typu agresywne oddziaływanie przy anonimowości potencjalnego przeciwnika/ów. Potencjalny przeciwnik w realizacji swoich celów zarówno długo jak i krótko terminowych będzie wykorzystywał tylko takie narzędzia, które są w jego zasobach oraz takie, które są w stanie skutecznie po-móc w osiągnięciu zakładanych celów w fazie przygotowawczej w granicach obowiązującego prawa. W praktyce agresor/rzy swoim działaniem próbuje/ą wpływać na politykę wewnętrzną i zagraniczną państw, ich funkcjonowanie i rozwój gospodarczy. Większość zagro-żeń dostrzegalne jest tylko wówczas, gdy prawidłowo ocenimy symp-tomy oraz trendy poszczególnych zagrożeń. Oznacza to, że konse-kwencje odczuwalne będą już we wszystkich obszarach PEMSII44 czym charakteryzują się tzw. działania hybrydowe45. Dlatego by uniknąć niepożądanych skutków w ramach odziaływania przyczyno-wo-skutkowego, ważna jest budowa odporności.  
 
Budowa odporności – istota i zrozumienie  
 W większości przypadków w celu likwidacji zagrożeń podejmu-je się odpowiednie przeciwdziałania. Jednakże zazwyczaj podejmo-wane są one po identyfikacji poszczególnych zagrożeń. Wiele zagro-żeń oraz działania hybrydowe przebiegają w fazie przygotowania46, zwłaszcza w części skrytej, uniemożliwiając identyfikację zagrożeń oraz poprzez oddziaływanie w długim okresie czasu i w kilku obsza-rach PEMSII równocześnie rozmywając ich siłę oraz faktyczny cel do którego zmierza potencjalny agresor. Ponadto działania te pozwalają w tej fazie na anonimową działalność.  Należy pamiętać, że agresor nie ponosi ryzyka prowadząc agre-sywne dziania, a rozpoznaje słabości i podatność poszczególnych ob-szarów PEMSII. Dlatego skuteczne przeciwdziałanie po identyfikacji zagrożeń często jest spóźnione lub wręcz niemożliwe. Większość 
                                                            44 PEMSII (ang. Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure). 45 Działania hybrydowe charakteryzują się nieprzewidywalnością oraz możliwością wystąpienia zagrożenia w kilku wybranych przez potencjalnego agresora obsza-rach/domenach PEMSII równocześnie. Skala danych zagrożeń nie będzie propor-cjonalna i oddziaływała z różną intensywnością w zależności od czasu oraz odpor-ności danego obszaru czy jego podobszarów i poszczególnych podmiotów w danym podobszarze. 46 Szerzej: A. Dępczak, C. Pawlak, J. Keplin, Analityczny model oceny hybrydowości 
współczesnych konfliktów, „Zeszyt Naukowy AON” 2015, nr, 2, s. 47. 
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państw po spektakularnej aneksji Półwyspu Krymskiego oraz niesza-blonowym konflikcie na wschodzie Ukrainy, dochodzi do wniosku, że najbardziej skutecznym przeciwdziałaniem jest budowa tzw. odpor-ności państwa (ang. resilience) co bardziej odpowiada żywotności.  W związku z powyższym zachodzi konieczność przygotowania danego podmiotu państwowego na ewentualne agresywne działania potencjalnego agresora, mające na celu uzależnienie lub destabiliza-cję poszczególnych obszarów i w konsekwencji doprowadzenia do narzucenia woli lub rozwiązań agresora (rys.1).    FAZA I  PRZYGOTOWANIA  
FAZA II  DESTABILIZACJA FAZA III  DZIAŁANIA MILITARNE 

 FAZA IV  ROZSTRZYGNIĘCIE  CZĘŚĆ SKRYTA  CZĘŚĆ JAWNA  
 Poglądowy schemat faz działań hybrydowych 

Źródło: A. Dępczak, C. Pawlak, J. Keplin Analityczny model oceny hybrydowości współ-
czesnych konfliktów, „Zeszyt Naukowy AON” 2015, nr 2, s. 47.  Należy zwrócić uwagę, że najbardziej niebezpieczne działania prowadzone są zgodnie z literą prawa w fazie przygotowawczej w części skrytej. W tej części najważniejsza jest tzw. odporność dane-go obszaru PEMSII i to od niej zależy powodzenie działań przeciwni-ka. Czym jest odporność i jak ją zdefiniować? Słowo odporność po-chodzi z języka łacińskiego (immunis) jako termin prawniczy określa-jący osobę wolną od obowiązku służby.  Później termin ten na stałe wszedł do słonika medycznego47. W określeniu medycznym odporność to "immunologia", czyli nauka o odporności, wraz z terminami z nim związanymi i przyjęło szersze znaczenie. W odniesieniu do organizmu ludzkiego określa jako:   

                                                            47 Odporność, [w:] Wielka Encyklopedia Medyczna, http://zdrowie.gazeta.pl, [do-stęp: 02.11.2018]. 
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Zdolność przeciwstawiania się zagrożeniom ze strony czynników chorobotwórczych – dotyczy więc obrony organizmu i mechanizmów, które nią sterują.48   Słownik języka polskiego PWN definiuje słowo „odporny” na-stępująco:   1. Niewrażliwy na wpływy fizyczne lub moralne. 2. Nieulegający zakażeniom drobnoustrojami chorobotwórczymi49.  W odniesieniu do bezpieczeństwa odporność nie posiada okre-ślonej definicji pomimo tylu spektakularnych spotkań i konferencji. Bazując na doświadczeniach z nauk medycznych, porównując ciało człowieka i jego zawiłą anatomię do państwa można stwierdzić, że: odporność państwa to zdolność oraz system ochrony do przeciwsta-wiania się lub złagodzenia ewentualnych skutków zagrożeń we-wnętrznych i zewnętrznych w każdej lub kluczowej domenie otocze-nia.  Biorąc pod uwagę działania potencjalnego agresora/ów w cza-sie pokoju i poniżej tzw. progu wojny, jedną z kluczowych kwestii obrony lub budowy odporności będą strategie mające za zadanie obronę interesów państwowych czyli strategie defensywne.  Pojęcie strategii defensywnych50 przejawia się częściej w mar-ketingu i biznesie niż w pojęciach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Jedna z definicji w biznesie określa strategię defensywną następująco: 
 Strategia defensywna polega na zapewnieniu przetrwania przez mi-nimalizowanie wpływu zarówno występujących wewnątrz przedsię-biorstwa słabości, jak i zagrożeń ze strony otoczenia51.   Zadaniem strategii defensywnych jest budowa zdolności mają-cych na celu zniechęcenie potencjalnego przeciwnika/ów do prowa-dzenia agresywnych działań. Dlatego jednym z kluczowych zadań strategii defensywnych jest szeroko pojęta budowa odporności pań-

                                                            48 Ibidem.  49 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl, [dostęp 02.11.2018]. 50 Szerzej J. Dietl, Marketing, Warszawa 1985. 51 K. Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQM, Warszawa 2009, s. 198. 
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stwa na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne we wszystkich lub wy-branych obszarach PEMSII.   
Odporność i jego budowa w kontekście szczytu NATO 
w Warszawie 
 Zagadnienie “odporności” – jak należy ją definiować, oceniać i wzmacniać w całym Sojuszu – stało się wiodącym tematem szczytu NATO w Warszawie. Zdolność do stawiania oporu jest w coraz więk-szym stopniu postrzegana, jako element wszechstronnej strategii bezpieczeństwa Sojuszu będąca niezbędnym uzupełnieniem środków odstraszania i wzmacniania bezpieczeństwa, stosowanych w klasycz-nej sferze wojskowej. Siedem podstawowych wymogów to: 1) gwarancja ciągłości rządów oraz najważniejszych służb rzą-dowych; 2) dostatecznie zabezpieczone dostawy energii; 3) zdolność do skutecznego rozwiązywania problemów związa-nych z niekontrolowanym przemieszczaniem się ludzi; 4) dostatecznie zabezpieczone zapasy żywności i wody; 5) zdolność do rozwiązywania problemów związanych z dużą liczbą ofiar; 6) odporne systemy łączności; 7) odporne systemy transportu. Te siedem obszarów ma zastosowanie do całego spektrum kryzysów, od rozwijających się zagrożeń, aż po najbardziej wymagające scena-riusze przewidziane przez planistów Sojuszu52. Większość analityków oraz ekspertów skupiło się na działa-niach i zagrożeniach czysto militarnych53. Jednak zagrożenia militar-ne są jedynie pochodną konsekwencją podjętych wcześniej działań i niekoniecznie musi do nich dojść. Dlatego problem budowy odpor-ności państwa nie tyczy się jedynie jego sił zbrojnych, a wszystkich obszarów PEMSII.      
                                                            52 Odporność: kluczowy element…, op. cit., [dostęp 06.11.2018]. 53 Szerzej C. Pawlak, Konflikt na wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu – standardowym 
przykładem działań hybrydowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, nr 1, s. 269. 
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Odporność w ujęciu krajowym  
 W opublikowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

Koncepcji systemu strategicznej odporności kraju na agresje za klu-czowe punkty podaje: 1) zdolność do działań nieregularnych na terytorium zajętym przez przeciwnika (jako jedna z funkcji państwa podziemne-go); 2) możliwości wojsk operacyjnych w działaniach regularnych; 3) przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych; 4) operacyjne przygotowanie terytorium kraju i ochrona obiek-tów infrastruktury krytycznej; 5)  zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i struktur państwa, w tym powszechną ochronę ludności; 6) prowadzenie powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa.54 Koncepcja porusza sprawę, że budowa odporności to nie tylko dome-na sił zbrojnych. W „Koncepcji systemu strategicznej odporność kraju na agresję” Biura Bezpieczeństwa Narodowego czytamy:  Unowocześnienie sił zbrojnych to podstawowy warunek umacniania obronności państwa. Ale system obronności to coś więcej. Zwracam uwagę na konieczność zaangażowania w to zadanie pozamilitarnych struktur państwa, a także organizacji społecznych i obywateli. Tylko w ten sposób można zapewnić to, co dla obrony ma wartość szczegól-ną, a mianowicie strategiczną odporność kraju na ewentualną agresję. W świetle wniosków z niebezpiecznego konfliktu w naszej części Eu-ropy, w pobliżu naszych granic, taki system działań zwiększających strategiczną odporność Polski staje się pilną koniecznością55. 
 Można założyć, że dla określenia strategii defensywnych, których celem jest budowa odporności państwa zaangażowane muszą być wszystkie resorty. Z doświadczeń, zwłaszcza ukraińskich wynika, że najbardziej podatnymi obszarami na działania hybrydowe są obszary społeczny i ekonomiczny. Czy zatem budowa odporności nie powinna w pierwszych strategiach tyczyć tych konkretnych obszarów? Jak jednak budować odporność tych obszarów przy współczesnych tren-

                                                            54 Koncepcja systemu strategicznej odporność kraju na agresje, https://www.bbn.gov.pl, [dostęp: 02.07.2018]. 55 Ibidem. 
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dach globalizacyjnych np. w obszarze ekonomiczno-gospodarczym oraz tendencji pomniejszania roli państw narodowych?  
 
Budowa odporności  
 Budowa odporności na zagrożenia niemilitarne oraz te, które nie pochodzą stricte od katastrof naturalnych i technicznych jest bar-dzo utrudniona. Wynika to przede wszystkim z łatwego tuszowania prawdziwych zamiarów przez potencjalnego agresora, rozłożenia  w czasie agresywnych działań przy możliwym tzw. uśpieniu czujności danego podmiotu państwowego lub co gorsze, przyzwyczajanie zwłaszcza społeczeństwa do nowej rzeczywistości. Dodatkowo agre-sywnym poczynaniom potencjalnego agresora/sów sprzyja często niespójna polityka danych państw i pseudo postępowa ideologia tzw. internacjonalizmu, konsumpcjonizmu oraz edukacja społeczeństw w duchu skrajnego pacyfizmu.   

Widzimy to tylko, co widzieć chcemy, a nie to, co jest zgodne 
z rzeczywistością. Winston Churchill  W związku z powyższym, budowa odporności podmiotów pań-stwowych przy rozbieżnych oczekiwaniach społeczeństw i często skrajnych podziałów nawet w państwach uznawanych za jednorodne jest bardzo utrudniona. Przypomina rozważania teoretyków wojsko-wych, których poglądy i myśli weryfikuje dopiero brutalna rzeczywi-stość. Dlatego tak ważne jest określenie wagi, wpływu i rodzaju tren-du danych zagrożeń. Należy zaznaczyć, że każde zagrożenie jest rów-nież szansą. Bezstronna obiektywna ocena możliwych zagrożeń po-parta podstawami analitycznymi może określić faktyczne wytyczne do budowy odporności podmiotów państwowych w ich strategiach.  Do podjęcia działań związanych z zagrożeniami państwa, oraz możliwości użycia odpowiednich narzędzi przeciwdziałania tym za-grożeniom, potrzebna jest rzetelna wiedza oraz gruntownie prze-prowadzona analiza na temat potencjału bezpieczeństwa państwa (Pbp) we wszystkich obszarach PEMSII wyliczonego jako różnica oszacowanego potencjału rzeczywistego państwa (Prz) pomniejszona o oszacowany potencjał zagrożenia państwa (Pz).   
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Ppb=Prz+Pz56  Każdorazowo w strategii budowy odporności ważne jest okre-ślenie tzw. mocnych i słabych stron w danych obszarach PEMSII me-todą np. SWOT57 i jej poszczególnych podobszarach (rys 2). Dodat-kowo należy określić kluczowe podobszary w danym obszarze mają-ce wpływ na jego podatność. Zatem, bezpieczeństwo rzeczywiste państwa jest sumą średnich ważonych bezpieczeństw każdego z ob-szarów PEMSII.  P^rz=(x_P ) ̅+(x_E ) ̅+(x_M ) ̅+(x_S ) ̅+(x_I ) ̅+(x_I )  Potencjał zagrożenia bezpieczeństwa państwa (Pz) można osza-cować w oparciu o zidentyfikowane skutki zagrożeń wynikające z podjętych działań agresora w każdym z obszarów PEMSII oraz przypisując im odpowiednie wagi wynikające z możliwości przeciw-działania tym skutkom. Średnia ważona arytmetyczna potencjału za-grożenia jednego z obszaru PEMSII jest wyrażona wzorem  y – i =(∑_(i=1)^n〖g_i y_i 〗)/(∑_(i=1)^ng_i );  gdzie:  y_i – zidentyfikowane zagrożenie bezpieczeństwa państwa w jednym z obszarów PEMSII; g_i – nieujemna waga przypisana danej zdolności do przeciw-działania zagrożeniu.  
                                                            56 Na podstawie T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań 
bezpieczeństwa, Warszawa 2007, s. 70. 57 SWOT – popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. W zarządzaniu bezpieczeństwem państwa analiza SWOT jest stosowana do analizy wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa a tak-że możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jest stosowana jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Pozwala wykorzystać zgroma-dzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń. 
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Potencjał zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym przypad-ku jest sumą średnich ważonych zagrożeń każdego z obszarów PEM-SII.  P^z=(y_P ) ̅+(y_E ) ̅+(y_M ) ̅+(y_S ) ̅+(y_I ) ̅+(y_I ) ̅ 58  Celowym jest określenie czynników zewnętrznych i wewnętrz-nych mających wpływ na poszczególne obszary i ich udział w podat-ności.   Obszar Podobszar Podmiot Opis Aktualne ryzyko Zagrożenie Trend / efekt  Opracowanie własne C. Pawlak, J. Cichosz Współczesny terroryzm, narzędziem dzia-
łań hybrydowych i wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego DSW” 2018 vol.1, s. 32. 
 Dla przykładu analizując obszary PEMSII pod kątem działań ter-rorystycznych wyodrębniono dwa kluczowe obszary – społeczny oraz polityczny59 
 
Podatność na zagrożenia   Dla określenia odpowiednich działań w budowie odporności konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwych zagrożeń w krót-ko i długo terminowym okresie z uwzględnieniem ich ewaluacji oraz czynników i warunków sprzyjających ich rozwojowi. Na tej podsta-wie jest możliwe określenie podatności, a tym samym odporności poszczególnych obszarów PEMSII, w tym całego państwa na możliwe i zidentyfikowane zagrożenia. Analiza ta będzie podstawą do określe-nia zadań naprawczych w nowych strategii/ach defensywnych. Anali-za podatności powinna uwzględniać: 

• ocenę istniejących i możliwych zagrożeń w sferze poszcze-gólnych obszarów PEMSII; 
• aktualny stan w danych obszarach i podobszarach: 

                                                            58 C. Pawlak, J. Cichosz, Współczesny terroryzm, narzędziem działań hybrydowych 
i wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego DSW” 2018 vol.1, s. 32. 59 Ibidem s. 32. 
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• panujące i perspektywiczne trendy w okresie średnio i dłu-gofalowym; 
• ryzyko oraz prawdopodobieństwa wystąpienia lub eskalacji zdefiniowanych zagrożeń wraz z ewentualnymi skutkami. Analizy podatności na zagrożenia za poszczególne obszary winny być przeprowadzane przez wyspecjalizowany ośrodek międzyresortowy oraz poza resortowy ponieważ organizacje, które same badają zagro-żenia i tworzą systemy bezpieczeństwa tak naprawdę dokonują jedy-nie samokontroli, co wiąże się z ryzykiem braku obiektywizmu, dzia-łaniem według własnego punktu widzenia, co skutkuje niewłaściwą oceną. Dodatkowo, te same zagrożenie w danym obszarze posiada inną wagę i może zostać źle zinterpretowane lub pominięte. Przykładowe korzyści, jakie niesie ze sobą analiza podatności poszczególnych obszarów PEMSII na zagrożenia to: 1. dogłębna ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa; 2. realne szacunki szans i wyzwań; 3. możliwość śledzenia zmian i trendów w dalszej perspekty-wie; 4. możliwość korekty strategii i wytycznych; 5. podniesienie poziomu bezpieczeństwa; 6. ograniczenie ryzyka i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń; 7. optymalizacja i synergia działań resortów państwowych. 

 
Wyzwania dla bezpieczeństwa: działania hybrydowe i zagroże-
nia asymetryczne 
 W opinii wielu ekspertów działania hybrydowe stanowią no-wą formę zagrożenia, umożliwiając stosowanie przez potencjalnego agresora różnych form narzędzi i metod w celu skrytego dokonania uzależnienia państwa od innego podmiotu lub jego destabilizacji ce-lem osiągnięcia pożądanych interesów politycznych i ideologicznych. Działania takie mogą być realizowane dla jednego lub kilku obszarów np. politycznego, ekonomicznego, społecznego itp.  Szybkość zmiany otoczenia uniemożliwia wypracowanie na-rzędzi do przeciwdziałań, a pozwala na wręcz anonimowe oddziały-wanie potencjalnym agresorom na poszczególne podmioty państwo-we lub wybrane obszary. Można stwierdzić, że działania hybrydowe to działania zmierzające do osiągnięcia celów politycznych i strate-
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gicznych z możliwością utrzymania dotychczasowych stosunków go-spodarczych i/lub dyplomatycznych.  Działania te prowadzone są przez podmioty państwowe i/lub niepaństwowe w sposób zaplanowany i skoordynowany oraz łączą różne środki wywierania nacisku i uzależniania od potencjalnego agresora. Mogą być one prowadzone w środowisku politycznym, ekonomicznym, militarnym i społecznym, w tym mniejszości naro-dowych, etnicznych i religijnych60. Natomiast strategia działań hy-brydowych, zapewnia osiągnięcie celów z wykorzystaniem dostępne-go potencjału przy uwzględnieniu zmian i trendów w otoczeniu61. Zagrożenia asymetryczne cechują się dynamiką i nieliniowością, bra-kiem jakichkolwiek ograniczeń i reguł działania62. Zagrożenia asyme-tryczne oznaczają odmienność metod działania i sposobów realizacji celi oraz dysproporcje potencjałów (zwłaszcza militarnych) stron układu, którzy należą do różnych kategorii uczestników stosunków międzynarodowych, wśród których wyróżniono podmioty państwo-we i pozapaństwowe, trans- lub subnarodowe63. 
 
Podsumowanie   Strategia defensywna, inaczej budowa odporności państwa, pozostaje kluczową strategią bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę in-tensywność zmian w środowisku bezpieczeństwa zarówno w geopo-lityce jak i geostrategii wydaje się ona jedynym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Oczywi-ście pozostaje sposób jej realizacji. Dotyczy to przede wszystkim obiektywizmu oraz średnio i długofalowego podejścia. Korzyści, jakie dla decydentów niesie ze sobą strategia defensywna jest nieoceniona. Jednak sama strategia to nie wszystko, potrzebna jest wola i determi-nacja jej realizacji oraz opracowanie odpowiednich dokumentów rea-lizujących postanowienia strategii. Dla całościowego określenia stanu bezpieczeństwa państwa, zbadania podatności poszczególnych ob-szarów, określenia możliwych zagrożeń potrzebne jest stworzenie 
                                                            60 A. Dębczak, C. Pawlak, J. Keplin, Analityczny model oceny hybrydowości współcze-
snych konfliktów, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, nr 2, s. 42. 61 Ibidem 62 R. Steele, New craft of the intelligence: achieving asymmetric advantage in the face 
of non-traditional Threats, Carlisle 2002, s. 56. 63 D. Carte, Asymmetric Warfare and the Use of Special Operation Forces in North 
American Law Enforcement, “Canadian Military Journal” 2001, nr 4, s. 23–27. 
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Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym w układzie mię-dzyresortowym. Niezbędnym jest opracowanie obiektywnych narzę-dzi badań i analiz zagrożeń ich trendów oraz ewentualne ewaluowa-nie wraz z oceną skutków. Ustanowienie takiej komórki wydaje się dziś być jednym z priorytetowych zadań mających na celu zapewnie-nie bezpieczeństwa państwa. 
 
Abstract 
 The geopolitical and geostrategic environment of XXI century, that still becomes more and more complex, faces the issue of which path to follow – either to counter the threats or to build resilience. The phenomenon ‘resilience’ has become a significant problem tack-led not only during symposiums, conferences but also during the NATO Warsaw Summit in 2016. That shows the significance of the meaning and understanding the notion of resilience. However, many decision-makers and counselors perceive the problem through the prism of the conventional military sphere or in the basic crisis man-agement caused by natural and technical catastrophes. Building na-tional resilience does not concern its armed forces or crisis manage-ment only, but it covers all PMESII areas, such as political, military, economical, social, informational and infrastructural. Which is also mainly connected to new aggressive actions - hybrid warfare. Addi-tionally, bearing in mind numerous symposiums, conferences and NATO Warsaw Summit, one should finally and properly define what resilience actually is, and how one can build it. How one can assess the threat occurrence probability in particular areas? What will be the risk and potential effects of it? The authors of the article try to illustrate and define the problem of building resilience.  
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 ZAGROŻENIA W OBSZARZE  
POLSKIEGO BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO 

 
 
Wstęp  Bezpieczeństwo morskie państwa jest jedną ze składowych bezpieczeństwa narodowego i odnosi się do przeciwstawienia się lub minimalizowania wszystkich wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa na akwenach morskich, zapewnienie efektywnego egze-kwowania obowiązujących postanowień prawa (krajowego i między-narodowego), a także zapewnienia integralności terytorialnej obsza-rów morskich znajdujących się pod jurysdykcją państwa64.  Polska jako kraj morski średniej wielkości posiada linię brze-gową o długości 770 km, a w skład obszaru morskiego Rzeczypospo-litej wchodzą wody wewnętrzne o powierzchni 2005 km2 oraz morze terytorialne o powierzchni 8682 km2. Dodatkowo do Polski przynale-ży wyłączna strefa ekonomiczna o powierzchni 22 500 km2. Morska granica Polski liczy 440 km i stanowi 12,5% całkowitej długości gra-nicy państwowej. Taki dostęp Polski do Morza Bałtyckiego stwarza wyjątkowe szanse do realizacji zasadniczych interesów narodowych, wśród nich w zakresie utrzymania suwerenności i integralności tery-torialnej, jak również będąc przestrzenią cywilizacyjną, determinuje warunki do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego oby-wateli, oraz tworzenia pozytywnego wizerunku państwa. Z drugiej jednak strony ten sam dostęp generuje szereg zagrożeń i wyzwań dla polskiej polityki bezpieczeństwa zwłaszcza w wymiarze militarnym, ekonomicznym, socjalnym i ostatnio klimatyczno-ekologicznym.  Współczesne środowisko bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego charakteryzuje się dynamicznym procesem przeobrażeń zachodzą-cych na skutek stałych, powtarzających się okresowo oraz nowych, 
                                                            64 Zob.: T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Nau-kowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, nr 4; T. Szubrycht, Bezpieczeństwo 
morskie państwa, zarys problemu, Gdynia 2011. 
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całkowicie odmiennych od dotychczasowych, rodzajów zagrożeń65. Przeobrażenia pozytywne z punktu widzenia polskich interesów , to przede wszystkim nowy układ sił w regionie spowodowany rozsze-rzeniem na wschód Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (EU), globalny wzrost znaczenia transportu morskiego, rozszerzenie przestrzeni prowadzenia badań naukowych, wymiany kulturowej i turystycznej, rozwój powiązań gospodarczych i handlo-wych w basenie Morza Bałtyckiego. Zagrożenia mieszczą się nato-miast w sferze kontr działań i prób odbudowy kluczowej pozycji Fe-deracji Rosyjskiej na tym obszarze w sferze wojskowej, rozmach in-westycji ekonomicznych (budowa pierwszej i drugiej nitki Gazociągu Północnego) i wywieranie presji polityczno-ekonomicznych na część krajów regionu Morza Bałtyckiego. Dodatkowo, do listy zagrożeń na-leżałoby dodać te o charakterze wyzwań społecznych i klimatyczno -ekologicznych66. Wszystko to może sugerować, iż okres pozimnowo-jennej przerwy strategicznej w tej części Europy ma się ku końcowi i nie należy wykluczyć pojawienia się kryzysów i konfliktów, w których użycie siły jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.   
Zagrożenia militarne   Zagrożenia militarne w obszarze polskiego bezpieczeństwa morskiego związane są przede wszystkim z rozwojem rosyjskiego potencjału militarnego ukierunkowanego na osiągnięcie przez Fede-rację Rosyjską dominacji na Morzu Bałtyckim, zwłaszcza poprzez po-stępująca militaryzację strategicznie ulokowanego Obwodu Kalinin-gradzkiego. Obejmuje to m.in. rozbudowę Floty Bałtyckiej, zmianę dyslokacji jednostek wojskowych i rozmieszczanie arsenału nowo-czesnych środków rażenia w tym zdolności antydostępowych A2/AD67 w Obwodzie Kaliningradzkim i Zachodnim Okręgu Wojsko-wym.68 Rozbudowa Floty Bałtyckiej to stopniowa modernizacja i doposażenie w nowoczesne okręty nawodne i podwodne, działające w grupach zadaniowych, wzajemnie uzupełniających swoje możliwo-ści bojowe. Ogólny potencjał szacowany jest na około 80–85 okrętów 
                                                            65 Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, War-szawa-Gdynia, 2017, s. 11. 66 F. Tassinari, L.K. Williams, Soft Security in the Baltic Sea Region, Gdańsk-Berlin, 2003, s. 27–57. 67 A2/AD (ang. Anti Access/Area Denial). 68 Strategiczna Koncepcja…, op. cit., s. 11. 
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różnych klas, ze szczególnym uwzględnieniem 4 dużych korwet typu 20 380, przeznaczonych głównie do obrony przeciwlotniczej, nie-mniej przystosowanych do wystrzeliwania pocisków manewrujących typu Kalibr (zasięg rażenia do 1500 km), dwóch mniejszych korwet typu 21631 juz wyposażonych w te pociski, fregat typu 11 540 oraz 22 350, oraz okrętów uderzeniowych typu Bujan-M, uzbrojonych w pociski manewrujące przeznaczone do rażenia celów na lądzie. Ofensywny arsenał morski Floty Bałtyckiej uzupełniają trzy okręty podwodne klasy Lada i Kilo, również wyposażone w pociski manew-rujące Kalibr. Dalszym elementem odtwarzania dominującej pozycji Federacji Rosyjskiej w obszarze Morza Bałtyckiego była decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zmianach organizacyjnych we Flocie Bałtyckiej i ponownym sformowaniu, na bazie dotychczasowych jed-nostek lądowych, 11. Korpusu Armijnego oraz zapowiedź dostaw i ukompletowania go w najnowocześniejsze typy uzbrojenia, w tym zaawansowanych środków artyleryjskich69. Niemniej, kluczowe dla skokowego podniesienia zdolności bojowych Sił Zbrojnych FR w ba-senie Morza Bałtyckiego było rozmieszczenie w Obwodzie Kalinin-gradzkim (w latach 2012–2013) systemów obrony powietrznej S-400 (o zasięgu 400 km), systemów rakietowych Bastion (z rakietami Onyks o zasięgu co najmniej 450 km), a także rozpoczęcie (w paź-dzierniku 2016 roku) zainstalowania systemów rakietowych Iskan-der-M (o zasięgu co najmniej 500 km).  Rozmieszczenie ww. systemów w znaczący sposób zwiększa wachlarz możliwości uderzeniowych Federacji Rosyjskiej i pozwala na stworzenie w oparciu o obwód wspomnianej strefy antydostępo-wej (A2/AD), pozostawiającej w zasięgu rosyjskich środków rażenia terytoria i przestrzeń powietrzną wszystkich krajów regionu morza Bałtyckiego, a uwzględniając zasięg rakiet Kalibr – całą Europę Środ-kową i Skandynawię70. Jednocześnie, rozbudowana strefa A2/AD, w połączeniu z Zintegrowanym Systemem Obrony Powietrznej (ZSOP) po aktywowaniu tworzy swoisty parasol ochronny dla nieza-grożonych działań Floty Bałtyckiej i wojsk lądowych, skutecznie para-liżując jakąkolwiek aktywność wojskową sojuszu na wschodniej flan-ce NATO. Istniejące zagrożenie aktywacji strefy antydostępowej w dowolnym momencie wydaje się być elementem szerszej rosyjskiej 
                                                            69 Obwód Kaliningradzki 2016 społeczeństwo, gospodarka, armia, Warszawa, 2016, s. 17. 70 Ibidem. 
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strategii mającej na celu uniemożliwienie przyjścia z pomocą przez Sojusz państwom flankowym NATO oraz uniemożliwienie działań sił sojuszniczych w regionach uważanych przez Moskwę za strategicznie ważne71. Dodatkowo, daje Federacji Rosyjskiej przewagę i swobodę działania w całym obszarze Morza Bałtyckiego poprzez tworzenie morskich stref izolowanych i stref zamkniętych, umożliwia wywiera-nie nacisków politycznych na poszczególne kraje regionu, wywoły-wania sytuacji kryzysowych na tym obszarze, destabilizacji regional-nej, jak również inspirowania konfliktów lokalnych w ramach kon-cepcji wojny hybrydowej. Zagrożenia hybrydowe w rejonie Bałtyku mogą być skierowane przeciwko jednemu, kilku lub większości pań-stw regionu. Obiektem takich działań może być przede wszystkim morska infrastruktura krytyczna, np. porty i miejsca bazowania, ka-ble podmorskie, rurociągi czy platformy wydobywcze72. W celu przeciwdziałania realizacji tych scenariuszy, Polska po-winna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu z Morza Bałtyckiego plat-formy rozszerzenia euroatlantyckiej strefy bezpieczeństwa przez rozwijanie nowych, sformalizowanych i nieformalnych funkcjonal-nych forów współpracy regionalnej, w tym pogłębianie integracji eu-roatlantyckiej w rejonie bałtyckim oraz zacieśnianie współpracy z państwami nordyckimi w dziedzinie bezpieczeństwa, przy jedno-czesnej, stałej modernizacji i podnoszeniu potencjału Marynarki Wo-jennej RP i jej regularnego udziału w operacjach i ćwiczeniach sił so-juszniczych73. W tym samym czasie, jako ważny członek Sojuszu Pół-nocnoatlantyckiego, Polska powinna aktywnie lobbować za opraco-waniem wspólnej, sojuszniczej strategii oraz inwestować w środki i systemy uzbrojenia mogące skutecznie obezwładniać i przełamać systemy A2AD, a następnie wywalczyć i utrzymać przewagę w powie-trzu. W tym kontekście priorytetowo należy traktować konieczność rozwoju i pozyskiwania dalszych zdolności w zakresie zwalczania środków izolowania pola walki w narodowym planowaniu obron-nym, jak również w planowaniu obronnym NATO – NDPP74.  
  
                                                            71 Analiza: Rosyjskie zdolności w zakresie środków izolowania pola walki (A2AD) – 
wnioski dla NATO, Warszawa, 2016, s. 7. 72 Strategiczna Koncepcja…, op. cit., s. 17. 73 Ibidem, s. 14. 74 NDPP (ang. NATO Defence Planning Process). Zob.: Analiza: Rosyjskie zdolności..., 
op.cit., s. 9. 
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Zagrożenia ekonomiczne  Zagrożenia ekonomiczne polskiej polityki bezpieczeństwa w wymiarze morskim wynikają z uzależnień polskiej i światowej go-spodarki od transportu morskiego, a co za tym idzie konieczności ochrony szlaków morskich nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego. Około 90% światowej wymiany towarowej realizowane jest z wyko-rzystaniem tej gałęzi transportu, która zyskała na znaczeniu wraz z szybko postępującym procesem globalizacji, światowymi powiąza-niami biznesowymi i handlem międzynarodowym. Zgodnie z trendem światowym, rola transportu morskiego na Bałtyku również stale się zwiększa i pełni szczególną rolę dla wszystkich gospodarek państw regionu, w tym Polski75. Nasz kraj podąża za tymi trendami, a gospodarka morska w Pol-sce w ostatniej dekadzie uległa istotnemu przeobrażeniu. Zmieniło się znaczenie tradycyjnych sektorów gospodarki morskiej i inten-sywność ich rozwoju. Wyraźnie zaznacza się trend poszukiwania no-wych możliwości inwestycji. W ostatnich latach, przy znaczącym współudziale funduszy Unii Europejskiej (EU) następuje dynamiczny rozwój portów morskich76. Zagrożeniem w tym aspekcie wydaje się być nierównomierna poprawa dostępu do portów od strony lądu, w równej mierze połączeń drogowych, kolejowych, jak i wodnych śród-lądowych, co stanowi poważne zagrożenie dla ich konkurencyjności względem innych portów bałtyckich, w tym przede wszystkim por-tów niemieckich (Rostock, Kilonia, Lubeka i Stralsund).  Kolejnym zagrożeniem jest słaba konkurencyjność polskich przedsiębiorstw żeglugowych względem tzw. "tanich bander", wyni-kająca z niekorzystnych rozwiązań prawno-systemowych, oraz braku instrumentów pomocowych w tym zakresie ze strony państwa. Nie-zbędnym wydaje się zatem podjęcie działań mających na celu m.in. stworzenie przyjaznych warunków dla rejestrowania statków pod polską banderą przez armatorów morskich. Ułatwienie polskim ar-matorom ich funkcjonowania oraz stworzenie warunków dogodnych dla ich rozwoju wymaga zmian legislacyjnych w zakresie kosztów 
                                                            75 T. Lebiedzińska, Morze Bałtyckie – zmiany w środowisku bezpieczeństwa wyzwa-
niem dla NATO, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016,vol.10, nr 2, Warszawa 2016, s. 327. 76 Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Warszawa 2013, s. 17. 
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pracy obejmujących w szczególności obszar prawa dot. ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz morskiego prawa pracy77. Stosunkowo nowym zagrożeniem ekonomicznym jest także du-ża koncentracja ruchu jednostek pływających na ograniczonym akwenie morskim jakim jest Morze Bałtyckie i wzrastające ryzyko poważnych wypadków morskich w południowej części akwenu, który w znacznej mierze znajduje się w polskiej strefie wpływów. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat ruch statków na Morzu Bałtyckim mo-że wzrosnąć nawet dwu-trzykrotnie, głównie poprzez szybki wzrost przewozów kontenerowych i Ro-Ro, ale także tankowców, stwarzają-cych ryzyko ekologiczne78. Wraz z intensyfikacją żeglugi dynamicznie wzrasta także gospodarcze wykorzystanie morza w takich formach, jak: pozyskiwanie ropy i gazu, układanie kabli i rurociągów czy sta-wianie farm wiatrowych. W konsekwencji niebezpiecznie zagęszcza się ruch statków oraz zawęża obszar bezpiecznej żeglugi. Poruszając kwestie bezpieczeństwa morskiego i ochrony żeglugi nie można nie wspomnieć o zagrożeniu wystąpieniem aktów bezprawnych, w tym terrorystycznych, na terenie portów, obiektów portowych oraz na statkach.  Omawiając problematykę zagrożeń sfery ekonomicznej nie można pominąć problemu niedozwolonego lub nadmiernego eksploa-towania zasobów morskich, nielegalnych połowów oraz degradację środowiska związaną z działalnością człowieka. Zagrożenia te są wy-padkową istniejących podziałów prawno-legislacyjnych i przynależ-ności poszczególnych krajów regionu do różnych bloków polityczno -gospodarczych. Zdecydowana większość krajów regionu Morza Bał-tyckiego należy do Unii Europejskiej i swoją eksploatację morskich zasobów realizuje w oparciu o jej traktaty i obowiązujące przepisy prawne jak również te zawarte w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o prawie morza.  Rosja, nie będąca członkiem EU zdaje się wybiórczo podchodzić to traktatów unijnych i swoje działania opiera o konwencję ONZ, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do sporów międzypań-stwowych, a nawet służyć wywoływaniu kryzysów lokalnych prze-kładających się bezpośrednio na sferę ekonomiczną, zwłaszcza w kontekście kurczenia się zasobów żywych i mineralnych na obsza-
                                                            77 Ibidem, s. 22. 78 Ibidem, s. 24. 



53 
 

rze Morza Bałtyckiego79. Problem ten komplikuje się jeszcze bardziej przy nieuregulowanym przebiegu rozgraniczeń wyłącznych stref ekonomicznych państw nadbałtyckich oraz ograniczenia dostępu do niektórych cieśnin używanych do żeglugi międzynarodowej80. W takim scenariuszu nie można także pominąć możliwości forsowa-nia inwestycji brzegowych i morskich przez państwo lub grupę pań-stw, ograniczających przedsięwzięcia gospodarcze innych państw regionu, co w efekcie prowadzić będzie do eskalacji napięć regional-nych81. Udane polskie wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw energii są obecnie bardziej niż kiedykolwiek powiązane z szeroko pojętym bez-pieczeństwem morskim i podatnym na zagrożenia płynące z tego kie-runku. Zapewnienie ciągłości dostaw źródeł energii i ochrona szla-ków ich transportu są niewątpliwie nowym, znaczącym wyzwaniem. Wyzwaniem jest również wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jakim są zasoby wiatrowe u wybrzeży Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w jego wschodniej części. Wykorzystanie tych zasobów wymaga ko-ordynacji, zintegrowanych działań w różnych obszarach i zdolności wielu podmiotów do współpracy82. Sukces budowy terminalu LNG w Świnoujściu, rozbudowa terminalu naftowego w Gdańsku, jak rów-nież planowany gazociąg norweski stoją w sprzeczności z monopoli-styczną polityką Rosji w zakresie dostaw surowców energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego. W celu utrzymania tej monopolistycz-nej pozycji Federacja Rosyjska stosuje szeroki wachlarz nacisków poczynając od politycznych kończąc na tych z obszaru ochrony śro-dowiska, ukierunkowanych na własny interes ekonomiczo-polityczny z jednej strony i rozbijanie więzi energetycznych powstających w ra-mach UE oraz osłabianie niezależności polskiej polityki energetycznej z drugiej. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom Polska powinna kon-sekwentnie rozwijać i umacniać swoją pozycję silnego gospodarczo państwa morskiego. Działania te powinny być długofalowe i ukierun-kowane na zrównoważony rozwój, daleko idącą kreatywność i szero-ko pojęte bezpieczeństwo. Wartością dodaną będzie też uczestnictwo w rożnego rodzaju forach z Radą Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), na czele, których tematyka dotyczy lepszego wykorzystania potencja-
                                                            79 Ibidem, s.34–44. 80 Strategiczna Koncepcja…, op. cit., s.12. 81 Ibidem, s. 12. 82 Polityka morska…, op. cit., s. 45. 
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łu regionu do uzyskania postępu cywilizacyjnego i gospodarczego z korzyścią dla wszystkich państw w obszarze tego regionu83.  Obszar bałtycki jest bowiem jednym z najważniejszych pod względem gospodarczym makroregionów w UE z dużym potencjałem wzrostu, którego dynamika zależy nie tylko do pogłębiania więzi wewnątrzregionalnych, ale także od wzrostu eksportu to partnerów spoza UE – Brazylii, Rosji, Indii, Chin czy USA. Na obszarze państw Morza Bałtyckiego mieszka prawie 8% populacji UE, a państwa te generują prawie 10% PKB UE. Nie dziwi więc, iż zacieśnianiem współpracy regionalnej zainteresowane są nie tylko same państwa regionu, ale także UE, co przejawia się opracowaniem pierwszej ma-krostartegii (Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyc-kiego – EUS BSR84 dla tego regionu85 mającej na celu dalsze niwelo-wanie różnic ekonomicznych oraz pogłębienie integracji energetycz-nej i stanowiącej świetne narzędzie budowania kontaktów i realizacji konkretnych projektów, ważnych dla regionu86. 
 

Zagrożenia w sferze społeczno-ludzkiej 
 W obszarze zagrożeń społeczno-ludzkich na pierwszy plan wy-suwają się niekorzystne czynniki demograficzne, takie jak ujemny przyrost naturalny i starzenie się społeczeństw we wszystkich kra-jach regionu, w tym Polsce, dodatkowo wspomagane przez procesy migracyjne i odpływ wykwalifikowanych pracowników głównie do Europy Zachodniej i Północnej. Wynikającym z tego zagrożeniem bezpośrednim jest występowanie tzw. luki kompetencyjnej i bezpow-rotnej utraty wiedzy organizacyjnej oraz niedoboru wykwalifikowa-nych i doświadczonych kadr menadżerskich, elementów związanych z rosnącą liczbą doświadczonych pracowników wycofujących się trwale z rynku pracy na skutek osiągnięcia formalnego wieku emery-talnego, bądź też emigrujących na stałe z kraju. Wyzwaniem nato-miast w tym zakresie pozostaje rozwój i wdrażanie koncepcji zarzą-dzania wiekiem oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań służą-cych zachowaniu aktywności zawodowej osób starszych, jak również 

                                                             83E. Dębska, Morze Bałtyckie łączy, a nie dzieli, https://msz.gov.pl, [dostęp: 20.07.2019]. 84 EUS BSR (ang. European Union Strategy for the Baltic Sea Region). 85 K. Popławski, Cele Polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, „Prze-gląd Bałtycki”, https://przegladbaltycki.pl, [dostęp: 22.07.2019]. 86 Ibidem, s. 2. 
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poszukiwaniu skutecznych programów wyrównywania szans pomię-dzy krajami UE w zakresie płacy minimalnej, warunków pracy i ogól-nie rozumianych warunków socjalnych87.  W ramach procesów migracyjnych wyzwaniem, a nawet zagro-żeniem jest nielegalna, niekontrolowana imigracja z państw byłego ZSRR (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Republik Kaukaskich), ale rów-nież z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, co przekłada się na sko-kowy rozwój międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Na jej rozwój jednoznacznie wpływa też pozycja geograficzna regionu. Znajduje się on bowiem na tzw. szlakach handlowych międzynaro-dowych organizacji przestępczych między krajami wysyłającymi, do-stawcami i krajami-odbiorcami88. Długie granice zewnętrzne regionu, rozdzielające często dwa bardzo różne rodzaje prawodawstwa, np. unijnego i państw pochodzących spoza UE sprzyjają rozwojowi zor-ganizowanej przestępczości każdego rodzaju, od tej stricte ekono-micznej poprzez korupcyjną, narkotykową, kryminalną aż po cyber-przestepczość89. To wyzwanie stawia przed Polską konieczność sze-roko zakrojonej współpracy regionalnej i podjęcia wspólnych działań, które ze względu na specyfikę tego zagrożenia nie mogą odbywać się jedynie w granicach pojedynczego państwa90. W kontekście nielegal-nej imigracji pojawia się też przyszłościowe zagrożenie nie poddawa-nia się procesom asymilacyjnym i tworzenie środowisk napięć spo-łecznych w rejonach nadmorskich, a zwłaszcza aglomeracjach porto-wych i rejonach znacznej koncentracji przemysłu, takich jakie obser-wujemy w Szwecji (rejon Malmoe), czy Danii (Kopenhaga), co w efek-cie może potęgować powstawanie zagrożeń asymetrycznych z dal-szym rozwojem zorganizowanej przestępczości włącznie. W ostatnich latach zagrożenia sfery społeczno-ludzkiej znajdują się w centrum uwagi instytucji regionalnych, niejednokrotnie zajmu-jąc miejsce tradycyjnie pojmowanych zagrożeń militarnych. Jest to widoczne zwłaszcza w podejmowanych inicjatywach na forum RPMB (zwalczanie korupcji, przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczo-
                                                            87 A. Richert-Kaźmierska, M. Grzesiak, Postępujący proces starzenia się społeczeń-
stwa – przyczyny, skutki, wyzwania, Gdańsk 2014, s. 7. 88 R. Runiewicz-Jasińska, „Miękkie bezpieczeństwo” w Regionie Morza Bałtyckiego, Warszawa 2016, s. 292. 89 Ibidem, s.293. 90 K. Kubiak, Bałtyckie wyzwania dla polityki Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoat-
lantyckiego, [w:] Bałtycki Kongres Bezpieczeństwa Europejskiego, K. Kubiak, P. Mickiewicz, J.A. Schon (red), Sopot 2007, s. 49–50. 
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ści oraz zapobieganie handlowi żywym towarem), w których Polska aktywnie uczestniczy91 oraz realizacji celów nakreślonych przez Stra-tegię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego  (SUERMB). Niemniej, dalsza współpraca, wspólne poszukiwania i rozwijanie nowych form przeciwdziałania tym zagrożeniom w szero-kim formacie regionalnym wydają się być jedyną możliwą drogą do znaczącego ograniczenia tych zjawisk.   
Zagrożenia ekologiczno-klimatyczne 

 Morze Bałtyckie posiada niekorzystne warunki naturalne, cha-rakteryzujące się słabym połączeniem ze światowym systemem mórz i oceanów, utrudniającym szybką wymianę wód, stosunkowo długą linią brzegową, niewielką głębokością, gęstym zaludnieniem oraz skupieniem na linii brzegowej wielu rozwiniętych gospodarek i ośrodków przemysłowych powodujących, iż akwen ten jest szcze-gólnie wrażliwy na zanieczyszczenia ekologiczne92. Niekorzystny wpływ na ekosystem Bałtyku mają również ujścia wielu rzek, co po-woduje konieczność asymilacji olbrzymiej ilości wody z tychże ujść93. W efekcie, Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczo-nych akwenów wodnych na świecie, co stanowi zagrożenie dla mor-skiego ekosystemu oraz życia i zdrowia mieszkańców wybrzeży. Śro-dowisko morskie Bałtyku jest zagrożone zanieczyszczeniami pocho-dzącymi z lądu, ze statków oraz z atmosfery. Większość zanieczysz-czeń pochodzi ze źródeł rozproszonych i punktowych znajdujących się na lądzie94. Są one efektem funkcjonowania rolnictwa (nawozy sztuczne i pochodne produkcji rolniczej odprowadzanych do rzek zlewiska Morza Bałtyckiego), obszarów miejskich, przemysłu che-micznego, przemysłu spożywczego, przemysłu metalurgicznego oraz spożywczego i papierniczego.  Mniejszy, ale jednak widoczny problem stanowi zanieczyszcza-nie morza przez statki, a zwłaszcza przenoszenie przez nie w wodach balastowych organizmów obcych, które po przedostaniu się do morza mogą intensywnie się rozmnażać, powodując zagrożenie wyginięcia 
                                                            91 Chociażby podczas polskiej prezydencji RPMB w latach 2015–2016. 92 D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regio-
nie Morza Bałtyckiego po 2004 roku, Szczecin-Kraków, 2008, s. 8.  93 Szacuje się, że do Morza Bałtyckiego uchodzi co sekundę ponad 14 tysięcy me-trów sześciennych wody. 94 Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Warszawa 2013, s. 41. 
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naturalnie występujących gatunków, zakłócając funkcjonowanie eko-systemu Morza Bałtyckiego. Dążenie wielu krajów regionu, w tym Polski, do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców energetycz-nych i obserwowany trend wzrostu ich transportu droga morską (w tym zwłaszcza ropy naftowej i ciekłego gazu ziemnego) oraz ciągle wzrastający eksport rosyjskiej ropy naftowej przez Bałtyk potęgują ryzyko wystąpienia katastrof ekologicznych na tym obszarze w przy-padku kolizji środków je przewożących. W tym kontekście nie wolno zapominać również o zagrożeniu potencjalnym atakiem terrory-stycznym. Wraz z pojawieniem się projektów przesyłu źródeł energii po dnie Morza Bałtyckiego takich jak Gazociąg Północny (I i II nitka), czy połączenia energetyczne Łotwy ze Szwecją powróciło zagrożenie związane z zaleganiem amunicji chemicznej i bojowych środków tru-jących na dnie Bałtyku. Głównym miejscem ich zatopienia są okolice Bornholmu, gdzie zatopiono ok. 55 tysięcy ton amunicji oraz około 11 tysięcy ton bojowych środków trujących. Zagrożenie to w odniesieniu do bałtyckiego ekosystemu wydaje się być bardzo poważne pomimo sporów naukowych na temat wpływu zatopionych okrętów na śro-dowisko morskie, stopnia korozji pojemników i pocisków chemicz-nych oraz dokładnej ilości i rodzajów amunicji. Na dowód istnienia tego zagrożenia można przytoczyć przypadki wyrzucania amunicji chemicznej na brzeg przez fale morskie i skażenia plaż oraz przypad-ki wyławiania przez rybaków uwolnionych środków trujących95. W tym miejscu należy również wspomnieć o zagrożeniu ekologicz-nym ze strony rosyjskiego sektora energii jądrowej, gdyż jak dowo-dzą ostatnie badania naukowe żadna z elektrowni atomowych w Ro-sji nie spełnia standardów zachodnich, w tym elektrownia zlokalizo-wana w okolicach Sankt Petersburga z bezpośrednim dostępem do Morza Bałtyckiego96.  W zakresie ochrony brzegu morskiego istotnym problemem jest obserwowane od dłuższego czasu zjawisko postępującej erozji i zani-ku plaż. To wciąż przybierające na sile zjawisko stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa powodziowego terenów nadmorskich, bezpieczeństwa ekonomicznego opartego na turystyce regionu, a tak-że cennego przyrodniczo środowiska strefy brzegowej. Postępująca 
                                                            95 T. Kasperek, Zagrożenia wynikające z zalegania amunicji chemicznej na dnie Bał-
tyku", artykuł w opracowaniu dla Bałtyckiego Kongresu Bezpieczeństwa Europejskie-
go, s. 38. 96 D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia…, op. cit. , s. 9. 
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erozja jest głównie wynikiem podwyższającego się poziomu morza spowodowanego ociepleniem klimatu. Morze zabiera rocznie około 50 ha polskiego wybrzeża o łącznej wartości 500 mln zł. W niektó-rych strefach cofanie się brzegu morskiego przekracza metr w skali roku. Prognozy zmian poziomu morza w wersji najbardziej prawdo-podobnej przewidują wzrost poziomu wód na południowych wybrze-żach Bałtyku w ciągu najbliższych 100 lat o 60–80 cm, co może spo-wodować cofnięcie linii brzegowej o 150–400 m. Równocześnie nale-ży spodziewać się podobnej do dzisiejszej lub wyższej częstotliwości występowania silnych sztormów. Efektem tego zjawiska może być nieodwracalna utrata lądu o powierzchni 120 km², zniszczenie wydm, lasów i innych niepowtarzalnych elementów flory tak charak-terystycznych dla wybrzeża Bałtyku97. Kolejną grupą zagrożeń, o których trzeba tu wspomnieć są sto-sunkowo nowe zagrożenia klimatyczne obejmujące swym zasięgiem cały obszar Morza Bałtyckiego, a dotyczące skokowo postępującego wzrostu średnich temperatur powietrza i wody, dalszego spadku za-solenia wody morskiej w Bałtyku, postępujący deficyt tlenu w wodzie morskiej, a co za tym idzie zagrożenie zmniejszania różnorodności biologicznej i nieuchronną degradację bałtyckiego ekosystemu, wzrost poziomu morza pod wpływem wzrostu poziomu oceanów oraz wzrost poziomu opadów o charakterze ekstremalnym, skutkują-cych lokalnymi powodziami zwłaszcza w nadmorskich aglomeracjach miejskich98. W celu przeciwdziałania zagrożeniom z obszaru ekologii i po-stępujących zmian klimatycznych Polska powinna konsekwentnie inwestować w zdolności podnoszące jakość bezpieczeństwa morskie-go na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ruchu morskiego, ratownictwa morskiego i ekologicznego w związku z rosnącym zatłoczeniem bałtyckich szlaków żeglugowych i ich stra-tegicznym znaczeniem dla transportu surowców energetycznych do Polski99. Dodatkowo, w celu osiągnięcia pożądanych efektów wyma-gane jest zaangażowanie wielu instytucji państwowych, ośrodków akademickich, biznesu, wsparcia politycznego i świadomości spo-łecznej oraz otwartej i kompleksowej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza na forum RPMB oraz UE. 
                                                            97 Polityka morska......, op. cit., s. 42. 98 Climate change in the Baltic Sea Area – HELCOM thematic assessment in 2013, Helsinki, 2013, s. 50. 99 Strategiczna Koncepcja…, op. cit., s.13. 
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Podsumowanie 

 Przedstawiona powyżej analiza wybranych zagrożeń obszaru polskiego bezpieczeństwa morskiego nie wyczerpuje tematu, aczkol-wiek nawet w tym małym wycinku obrazuje skalę wyzwań, przed którymi stoi Polska, na drodze realizacji swoich interesów morskich. Gwarancją skutecznego ich pokonywania jest wdrażanie nowych, systemowych działań państwa oraz dostosowywanie posiadanych sił i środków do bieżących wyzwań i zagrożeń kształtujących przestrzeń polskiego bezpieczeństwa morskiego.  Zachodzące w świecie procesy globalizacji mają bezpośredni wpływ na ewoluowanie znanych powszechnie zagrożeń bezpieczeń-stwa morskiego, jak również na powstawanie nowych, którym prze-ciwstawianie się w pojedynkę może być znacznie utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Dlatego tak ważna jest szeroko pojęta współpraca mię-dzynarodowa w tym zakresie, w formacie regionalnym i sojuszni-czym nacelowana na aktywny i stały współudział w utrzymywaniu porządku prawnego zgodnego z zapisami międzynarodowego prawa morza.  
Abstract  The contemporary Baltic Sea security environment is character-ized by a dynamic process of transformations occurring as a result of permanent, periodically recurring and new, completely different, types of threats. Positive transformations from the perspective of Polish interests are primarily a new balance of power in the region caused by the expansion of the North Atlantic Alliance (NATO) and the European Union (EU) to the east, the global increase in the im-portance of maritime transport, the expansion of scientific research, cultural and tourist exchange, development of economic and trade links in the Baltic Sea basin. Threats, however, fall within the sphere of counteracting and attempts to rebuild the key position of the Rus-sian Federation in this area in the military sphere, the scope of eco-nomic investments (construction of the first and second branches of the Northern Gas Pipeline) and exerting political and economic pres-sure on some countries of the region The Baltic Sea. In addition, social and climate challenges should be considered as important to be found on the list of threats as well.  
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A random threat assessment throughout  this paper suggest that the period of the post-cold war strategic break in this part of Europe is coming to an end and the emergence of crises and conflicts in which the use of force might be the very likely scenario cannot be ruled out. 
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Grzegorz Ciechanowski Uniwersytet Szczeciński 
 
 

OKRĘTY MARYNARKI WOJENNEJ 
W OPERACJACH NATO   

Polska Marynarka Wojenna RP w okresie 1990–1999 
 Odzyskanie suwerenności przez Polskę przyniosło ze sobą od-powiedzialność za samodzielne kształtowanie polityki bezpieczeń-stwa, której kluczowymi elementami było budowanie dobrych sto-sunków z sąsiadami oraz współpraca z zachodnimi demokracjami, a perspektywicznie – wejście w struktury NATO. Przed siłami zbroj-nymi naszego kraju stanęło wielkie wyzwanie dostosowania się do nowych wyzwań. Na polu współpracy wojskowej wielka rola miała przypaść Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W roku 1993 polscy marynarze pierwszy raz wzięli udział w manewrach Sojuszu Północnoatlantyckiego pod kryptonimem „Bal-tops”. Do tych ćwiczeń mogły wystawić swoje siły państwa zaanga-żowane w programie Partnerstwo dla Pokoju – PfP. W tym gronie była Polska, a w manewrach „Baltops” od tego czasu niemal nieprze-rwanie uczestniczą okręty pod biało-czerwoną banderą. Kolejnym krokiem otwierania się polskiej floty było podjęcie współpracy 13. Dywizjonu Trałowców z natowskim stałym zespołem okrętów obrony przeciwminowej MCMFORNORTH100, co nastąpiło w 1995 roku101.  Zakres współpracy w ramach NATO oraz poziom niezbędnej in-teroperacyjności sukcesywnie rósł. Początkowo uczono się manewro-wania w szykach, ćwicząc jednocześnie procedury łączności i jej pro-wadzenie w języku angielskim, wdrażano epizody charakterystyczne dla operacji pokojowych i akcji SAR102. Stopniowo pojawiały się ele-menty trudniejsze, wymagające większego doświadczenia oraz zgra-nia jak poszukiwanie i walka z okrętami podwodnymi (OP), zwalcza-
                                                            100 MCMFORNORTH (ang. Mine Counterrneasures Foree North). 101 Marynarka Wojenna RP – 20 lat w NATO, https://www.portalmorski.pl, [dostęp: 13.07.2019]. 102 SAR (ang. Search – And – Rescue). 
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nie celów nawodnych i powietrznych, współpraca z lotnictwem oraz najbardziej skomplikowany element – działania dużych zespołów okrętów różnych klas103. Na rok przed wstąpieniem Polski do Sojuszu oficerowie Marynarki Wojennej rozpoczęli służbę w dowództwach NATO m.in. w Brukseli, w Northwood i w Brunsum104.  Marynarka Wojenna RP uczestniczyła we wszystkich międzyna-rodowych ćwiczeniach prowadzonych na Bałtyku pod auspicjami PfP, co podkreślało determinację naszego kraju w jego wysiłkach wstą-pienia do sojuszu. Te sygnały były odbierane przez inne państwa, za przykład niech posłuży wydarzenie, do jakiego doszło podczas ćwi-czeń NATO Coopperative Jaguar’98 w Danii. Wzięło w nich udział 17 państw w tym 11 zrzeszonych wówczas w PfP.  Wśród okrętów był m.in. ORP „Lublin”, a kmdr Jerzy Lenda, do-wódca 2. Dywizjonu Okrętów Trałowo-Minowych, w skład którego wchodził okręt, pełnił w tych manewrach funkcję dowódcy między-narodowej grupy amfibijnej. W ostatnim dniu ćwiczeń polską jed-nostkę odwiedziła królowa Małgorzata II i była to jedyna wizyta mo-narchini do jakiej doszło podczas tych manewrów105.  W wymiarze militarnym udział w wielonarodowych ćwicze-niach pozwalał polskim marynarzom poznawać nowe procedury i sukcesywnie dążyć do poziomu niezbędnego do pełnego włączenia się w działania sojusznicze w przyszłych operacjach powadzonych pod flagą NATO. Jaka była kondycja polskiej Marynarki Wojennej RP w momen-cie odzyskania przez nasz kraj suwerenności? Przede wszystkim inna była rola tego rodzaju sił zbrojnych w okresie Układu Warszawskie-go, a inny musiał być profil jej zadań w siłach zbrojnych suwerennego państwa. W okresie dekady 1990–1999 jednym z wyzwań stał się 
                                                            103 P. Ćwikliński, To już 10 lat w NATO, http://punetuin-press.com [dostęp: 12.07.2019]. 104 Marynarka Wojenna RP – 20 lat…, op. cit., [dostęp: 13.07.2019]. 105 G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990–
1999, Toruń 2010, s. 331. Pokład okrętu stanowi terytorium państwa, którego ban-derę nosi. Czasami ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia, na przykład takimi skrawkami wolnej ojczyzny stały się polskie okręty walczące po klęsce wrześnio-wej 1939 roku. Premier Wielkiej Brytanii W. Churchill i prezydent USA F.D. Roo-sevelt 14 sierpnia 1941 roku sygnowali Kartę Atlantycką na pokładzie brytyjskiego pancernika HMS „Prince of Wales” kotwiczącego u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim, a kończący II wojnę światową akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisano 2 września 1945 roku na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej pancernika USS „Missouri”.  
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sens utrzymywania wielu przestarzałych jednostek, w tym m.in. okrę-tów rakietowych sowieckiego projektu 205, kutrów zwalczania okrę-tów podwodnych (KZOP), dużych ścigaczy okrętów podwodnych pro-jektu 912M czy trałowców bazowych projektu 206F.   

  Fot. 1  Dynamika służby okrętów rakietowych projektu 205, 1241RE i 660. Kreska z flagą NATO to moment wejścia Polski do Sojuszu 
Źródło: Opracowanie własne.  Bandery wojenne opuszczono na okrętach wymienionych klas już na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia, ale bolesne tąp-nięcie nastąpiło po wejściu Polski do NATO, w połowie I dekady XXI wieku, kiedy marynarka wycofała z eksploatacji niszczyciel rakietowy ORP „Warszawa”, okręty podwodne (OP) OORP „Wilk” i „Dzik”, okręty rakietowe OORP „Hutnik” i „Górnik”106, osiem okrętów zwalczania OP, okręt szkolny ORP „Gryf”, kuter szkolny ORP „Elew”, a także czte-ry ostatnie kutry zwalczania okrętów podwodnych i tyleż samo po-mocniczych jednostek pływających.  

                                                            106 Dwa pozostałe wycofano ze służby w 2013 roku.  
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Przedstawiony diagram ukazuje dynamikę analizowanego pro-cesu na przykładzie okrętów rakietowych. Wraz z przestarzałymi jednostkami, których wartość bojowa w większości przypadków była i tak niewielka, odchodziła też wykwalifikowana kadra. Część ofice-rów, chorążych i podoficerów musiała szukać etatów poza grupą per-sonelu pływającego, tracąc w ten sposób nawyki i praktykę morską, często bezpowrotnie. W rezultacie w tym czasie rozwiązaniu uległy: 1. Dywizjon Okrętów Rakietowych, 11. Dywizjon Ścigaczy Okrętów Podwodnych w Helu, 16. Dywizjon Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych w Kołobrzegu a także jeden z trzech związków taktycz-nych: 9. Flotylla Obrony Wybrzeża (FOW) z Helu.  Lata 1990–1999, okres starań Polski o wejście do Sojuszu Pół-nocnoatlantyckiego, oznaczał się nie tylko wycofywaniem ze składu floty przestarzałych jednostek. Przybyło kilka okrętów, ale co charak-terystyczne, trafiły one do służby albo jako okręty kończące wcze-śniej kontynuowane serie, albo niejako z przypadku.  Ta przypadkowość, doraźne rozwiązania, a nie systemowe po-dejście do rzeczy miało od tamtego czasu położyć się cieniem na roz-woju polskiej marynarki. Ta sytuacja, poza nielicznymi przypadkami, trwa do dziś. Główną przyczyną takich rozwiązań są trudności finan-sowe, ale w opinii autora, to często wygodna wymówka ze strony po-lityków i wysokich rangą wojskowych, którzy nie mają pomysłu na długoterminowy kierunek rozwoju naszej floty. Wracając do głównego wątku, do pierwszej grupy jednostek to okręty budowane w ramach kontynuacji realizowanych już serii. Tak było z czterema spośród pięciu okrętów transportowo-minowych projektu 767: OORP „Gniezno”, „Kraków”, „Poznań” i „Toruń” zbudo-wanych w Stoczni Północnej w Gdańsku. Pierwszy z nich to ORP „Lu-blin” wszedł do służby, co charakterystyczne, 12 października 1989 roku, w dniu obchodzonego w okresie PRL święta Wojska Polskiego. Kolejne nowe jednostki tej dekady to trzy małomagnetyczne107 tra-łowce redowe, kończące projekt 207P z serii dwunastu, zbudowa-nych przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni: OORP „Nakło”, „Drużno” i „Hańcza”, które weszły, tak jak poprzednie, w skład 12. Dywizjonu Trałowców, stanowiącego część 8. Flotylli Obrony Wy-brzeża w Świnoujściu108. 
                                                            107 Kadłuby trałowców zostały zbudowane z laminatu poliestrowo-szklanego, co zapewnia lepszą ochronę przed minami. 108 Ostatni z tych okrętów – ORP „Hańcza” wszedł do służby 1 marca 1991 roku. 
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Podobne trałowce bazowe projektu 207 M (typu Mamry) zosta-ły zbudowane w latach 1991–1994, w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Były to OORP „Mamry”, „Wigry”, „Śniardwy” i „Wdzydze” i trafiły do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego obecnie w skład 8. FOW, wyposażonego wówczas w 12 trałowców redowych projektu 206F, które rozpoczęły służbę w latach sześćdziesiątych XX wieku109. Do 1990 roku wycofano dwa okręty tego typu, kolejne siedem skoń-czyło służbę do 1994 roku. Natomiast trzy z nich, OORP „Flaming”, „Mewa” i „Czajka” poddano konwersji na niszczyciele min projektu 206FM, po czym nastąpiło ich ponowne wcielenie do służby, odpo-wiednio w 1999, 2000 i 2001 roku.  Do drugiej grupy nowych jednostek, w uzyskaniu których nieja-ko pomógł przypadek, należy zaliczyć małe okręty rakietowe projek-tu 660 typu OORP „Orkan”, „Piorun” i „Grom”. Takie jednostki budo-wano w Niemieckiej Republice Demokratycznej dla własnej floty. Po zjednoczeniu Niemiec trzy kadłuby odkupiła polska Marynarka Wo-jenna, dokończono ich budowę w Stoczni Północnej w Gdańsku i wcielono do służby. To posunięcie poprawiło nieco sytuację w klasie tych jednostek, co widać na diagramie, choć w chwili obecnej to jedy-ne jednostki tego typu wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojo-wych 3. FOW. Podobnie rzecz się miała z okrętem wsparcia logistycznego ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” (numer burtowy 511). W tym przypadku wykorzystano gotowy, ostatni kadłub pływającej stacji demagnetyzacyjnej projektu 130, przeznaczonej dla marynarki ra-dzieckiej, później rosyjskiej110, którego zainteresowana strona nie odebrała. Stocznia Północna stała się zatem właścicielem nieukoń-czonego okrętu przyjętym jako pokrycie rozliczeń i przez kolejne lata próbowała bez rezultatu sprzedać go. Ostatecznie rdzewiejącą kon-strukcję przekazano nieodpłatnie polskiej Marynarce Wojennej pod warunkiem powierzenia stoczni przebudowy jednostki. W ten sposób powstał okręt wsparcia logistycznego, który 1 stycznia 2001 roku 
                                                            109 Pierwszy z nich ORP „Orlik” rozpoczął służbę 24 sierpnia 1963 roku, w linii po-zostawał do 16 października 1989 roku. 110 Okręty projektu 130 (w kodzie NATO Bereza) zaprojektowano pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w biurze konstrukcyjnym Stoczni Północnej w Gdań-sku we współpracy z ZSRR, z przeznaczeniem dla sowieckiej marynarki. W Stoczni Północnej zbudowano 18 jednostek tego typu, z czego 17 sprzedano w latach 1984–1991 do ZSRR, a jedną do Bułgarii. 
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wszedł w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i niemal z marszu rozpoczął niezwykle intensywną służbę.  
 
Polskie okręty w operacjach sił koalicyjnych  Jeszcze przed wejściem naszego kraju do NATO polskie okręty ORP „Wodnik” (numer burtowy 251, dowódca kmdr Zdzisław Żmu-da) i ORP „Piast” (numer burtowy 281, dowódca kmdr por. Ryszard Rzepkowski) weszły w skład koalicyjnych sił morskich w rejonie Za-toce Perskiej111. Tworzyli je Amerykanie w Arabii Saudyjskiej, dla obrony tego państwa przed wojskami irackimi, które w sierpniu 1990 roku najechały Kuwejt. Alianci przygotowywali się też jednocześnie do działań mających na celu wyzwolenie Kuwejtu112.  Obie polskie jednostki 29 grudnia 1990 roku opuściły port wo-jenny w Gdyni, przebyły ponad 6 tysięcy mil morskich po trudnych nawigacyjnie akwenach morskich – między innymi przebywając cie-śniny Sund, Kaletańską, Gibraltarską, Bab-el-Mandeb, Ormuz i Kanał Sueski. Nie było to takie łatwe dla załóg polskiej floty operującej do-tąd głównie na Bałtyku113. Kiedy 17 stycznia 1991 roku okręty pod biało-czerwoną banderą przybyły na redę saudyjskiego portu Dżudda w celu zatankowania paliwa i uzupełnienia zaopatrzenia, wojska lą-dowe sił koalicji ruszyły do ofensywy na Kuwejt114.  
                                                            111 Polska wysłała wówczas, oprócz wspomnianych okrętów, 16 lekarzy oraz 91 techników medycznych i pielęgniarek na okres 6 miesięcy. Zob.: G. Ciechanowski, 
Polskie Kontyngenty…, op. cit., s. 194–195. 112 J. Biziewski, Pustynna Burza cz. I, Warszawa 1994, s. 5; Więcej na temat tła i przebiegu konfliktu: W. Hajnus, Międzynarodowe interwencje zbrojne w Iraku 
w latach 1991–2004, [w:] Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzy-
mania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948–2004, D.S. Kozerawski (red.), Toruń 2006 s. 226–229; Cz. Dąbrowski, Udział Polski w operacji międzynaro-
dowej w Zatoce Perskiej w latach 1990–1991, [w:] Wojsko Polskie w międzynarodo-
wych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty – Spory – Bezpieczeństwo, D.S. Kozerawski (red.), Warszawa 2009, s. 49. 113 Należy pamiętać, że ORP „Wodnik”, jako okręt szkolno-nawigacyjny dla podcho-rążych Akademii Marynarki Wojennej oraz kadetów Szkoły Podoficerskiej MW wykonywał zadania również poza Bałtykiem. Choćby w 1990 roku zawinął do nor-weskiego Narwiku i gruzińskiego (wtedy jeszcze w ZSRR) portu Poti. Być może to była jedna z przyczyn wysłania właśnie tej jednostki w rejs do Zatoki Perskiej. Zob.: 
Żołnierze z Pomorza Zachodniego w rejonie Zatoki Perskiej, G. Ciechanowski (red.), Szczecin 2014, s. 16. 114 Więcej o warunkach rejsu, zob.: Ibidem, s. 18–22. 



67 
 

Dziesięć dni później oba okręty zawinęły do portu Al-Dżubajl, który stał się ich główną bazą. ORP „Wodnik”, przysposobiony do roli okrętu szpitalnego, pełnił tę funkcję w koalicyjnej flocie. ORP „Piast” był jednostką ratowniczą, oba zaś niezgodnie z ich przeznaczeniem, wykonywały patrole w poszukiwaniu min na wodach Zatoki Perskiej. Po trzech miesiącach działań obie jednostki opuściły 23 kwietnia 1991 roku Al-Dżubajl, żegnane z honorami przez Saudyjczyków. Po czterech tygodniach rejsu, 20 maja 1991 roku zawinęły do portu wo-jennego w Gdyni-Oksywiu115. Udział okrętów pod biało-czerwoną banderą na wodach Zatoki Perskiej był symboliczny, ale biorąc pod uwagę realia, o taki właśnie wymiar chodziło. Uczestnictwo w tym spektakularnym przedsięwzię-ciu stanowiło jedną z pierwszych akcji, tak jednoznacznie manifestu-jących wolę budowania przez Polskę, wtedy członka istniejącego wciąż Układu Warszawskiego, modelu bezpieczeństwa narodowego w oparciu o nowe założenia. Był to też wyraźny sygnał prezentujący nasz kraj jako wiarygodnego sojusznika państw zachodnich demo-kracji, szczególnie zaś Stanów Zjednoczonych, ale również jako po-tencjalnego kandydata na członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, choć ta ostatnia sprawa pozostawała wówczas w sferze politycznych fantazji. Niemal dekadę później, kiedy Polska funkcjonowała już w struk-turach NATO, w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, najnowszy wówczas okręt MW – ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” wziął udział w kolejnej operacji sił koalicyjnych. Dowodzony przez kpt. mar. Grzegorza Okuljara, wyszedł 10 lipca 2002 roku z portu wojen-nego Świnoujście i skierował się, tą samą trasą co jego dwaj poprzed-nicy, ku Zatoce Perskiej. Po trzech tygodniach rejsu dołączył tam do składu alianckiej floty uczestniczącej w morskiej części operacji „En-during Freedom” prowadzonej w Afganistanie. Później „Czernicki” dołączył do składu morskich sił koalicji, sformowanych w ramach operacji „Iraqi Freedom” dla udziału w II wojnie w Zatoce Perskiej116. W obu misjach prowadził aktywne działania tak logistyczne, jak i operacyjne – w tej roli występował jako mobilna platforma dla ze-
                                                            115 G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty…, op. cit., s. 205. 116 R. Krzyżelewski, Rola i zadania ORP Kontradmirał Xawery Czernicki w operacji 
Enduring Freedom i Iraqi Freedom, [w:] Operacja „Iracka Wolność”, Warszawa 2003, s. 94. 
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społów sił specjalnych marynarki wojennej: amerykańskiej, australij-skiej oraz polskiej117. Obie wymienione operacje (podobnie jak i ta z 1991 roku), nie były prowadzone przez Sojusz Północnoatlantycki, którego członkiem nasz kraj był już od czterech lat. Polska swym uczestnictwem, tym razem oprócz okrętu zaangażowane były również jednostki wojsk lądowych, demonstrowała swą niezachwianą lojalność w stosunku do Stanów Zjednoczonych.  
Aktywność Marynarki Wojennej po wejściu Polski do NATO 

 Polska stała się członkiem NATO 12 marca 1999 roku, a już trzy dni po tym historycznym wydarzeniu polskie okręty OORP „Piorun” i „Grom” wzięły udział u wybrzeży wyspy Rugii w polsko-niemieckich manewrach okrętów rakietowych, które przeprowadzono według procedur Sojuszu118.  Tylko w pierwszym roku członkostwa, czyli przez niespełna 10 miesięcy siły Marynarki Wojennej uczestniczyły łącznie w ponad 40 międzynarodowych ćwiczeniach i treningach119, a dwa razy, w czerwcu i w listopadzie Marynarka Wojenna była go-spodarzem natowskiego ćwiczenia „Cooperative Poseidon ’99” pro-wadzonego z udziałem okrętów podwodnych a także organizatorem ćwiczenia NATO „Baltic Porpoise ’99”. Był to dopiero początek ak-tywnego udziału polskich okrętów w sojuszniczych manewrach, w kolejnych latach kontynuowano tę tendencję.  Okręty, samoloty, śmigłowce i jednostki brzegowe MW od uczestnictwa w 1993 roku w ćwiczeniach „Baltops” do chwili obecnej (lato 2019 roku) wzięły udział w kilkuset ćwiczeniach międzynaro-dowych na Bałtyku, Morzu Północnym, na Oceanie Atlantyckim, Mo-
                                                            117 Wspomnienia marynarzy okrętu 511 opisano w książce: Żołnierze z Pomorza 
Zachodniego…,  op. cit., s. 74–105. 118 Ten fakt jest przyczyną tezy stawianej w literaturze przedmiotu, jakoby Mary-narka Wojenna zapoczątkowała integrację z siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego i jak to ujęto, „wprowadzała do sojuszu nasze siły zbrojne”. Zob.: oficjalna strona Marynarki Wojennej, Marynarka Wojenna RP – 20 lat…, op. cit. Tymczasem od grudnia 1995 roku w Bośni i Hercegowinie polski batalion wystawiony przez woj-ska lądowe funkcjonował w natowskiej operacji IFOR, która po roku przekształciła się w siły SFOR istniejące przez kolejne pięć lat. Stąd polscy żołnierze tej formacji 12 marca 1999 roku stali się pierwszymi natowskimi wojskowymi wykonującymi zadania operacyjne na rzecz sojuszu. Zob.: G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty…, 
op. cit., s. 264. 119 Marynarka Wojenna RP – 20 lat…, op. cit., [dostęp: 13.07.2019]. 
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rzu Śródziemnym oraz Morzu Czarnym120. Realizowane są one cy-klicznie lub jednorazowo, z których warto wymienić: 
− „Baltops” – coroczne, międzynarodowe ćwiczenia, mające na ce-lu zwiększenie interoperacyjności sił morskich państw PfP w rejonie Morza Bałtyckiego (należy pamiętać, że państwa PfP obecnie aktywne na tym polu to Finlandia i Szwecja); 
−  „Squadex” – ćwiczenia organizowane w cieśninach bałtyckich i na Morzu Północnym z elementami działań przeciwminowych, reagowania na zagrożenia terrorystyczne, zwalczania i poszu-kiwania okrętów podwodnych.  
− „Passex” – ćwiczenia na Bałtyku i Morzu Północnym, których kluczowym elementem jest obrona zespołu jednostek nawod-nych przed działaniami okrętów podwodnych; 
− "Amber Sunrise" – wielonarodowe ćwiczenia państw NATO i PfP prowadzone na Bałtyku w celu przeciwdziałania przemy-towi broni masowego rażenia; 
− „Baltic Porpoise” międzynarodowe cykliczne ćwiczenia na wo-dach Cieśnin Bałtyckich z udziałem m.in. okrętów podwodnych; 
− „Cooperative Safeguard” – prowadzone na bardzo szeroką skalę ćwiczenia ratownicze państw NATO i PfP; 
−  „Cooperative Baltic Eye” – ćwiczenia sił ratowniczych organi-zowane co dwa lata w ramach PfP; 
− „Bold Monarch” przekształcone w „Dynamic Monarch”, najwięk-sze na świecie ćwiczenia w ratowaniu załóg okrętów podwod-nych. Impulsem do organizowania tego typu przedsięwzięć była katastrofa rosyjskiego OP „Kursk”, do której doszło w 2000 ro-ku. Podobne ćwiczenia to „Crown Eagle” i „Sorbet Royal”; 
− „Cooperation” – wielonarodowe coroczne ćwiczenia poszuki-wawczo-ratownicze z udziałem jednostek, ze strony polskiej: służby SAR, MW, Morskiego Oddziału Straży Granicznej; 
−  „Balex Delta” – największe na Bałtyku coroczne ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochod-nych. Organizowane są one przez jedno z państw członkowskich Komisji Helsińskiej – organizacji międzynarodowej powołanej w celu ochrony środowiska morskiego Bałtyku.; 
− „Loyal Mariner” – największe ćwiczenia NATO organizowane co roku w Europie Północnej, w celu zgrywania prowadzenia mię-

                                                            120 Marynarka Wojenna RP, 12 lat w NATO, http://www.mil.pl, [dostęp: 13.07.2019]. 
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dzynarodowych operacji pokojowych na morzu; 
− „Cooperative Banners” – ćwiczenia sił połączonych państw NA-TO i PfP, mające na celu przygotowanie do operacji poza obsza-rem traktatowym Sojuszu; 
− „Northern Coast” – ćwiczenia państw NATO i PfP z zakresu ope-racji reagowania kryzysowego na morzu; 
− „Cold Response” – zakrojone na szeroką skalę manewry zimowe NATO z zaangażowaniem wojsk lądowych, sił powietrznych i morskich, prowadzone z dużą intensywnością w wyjątkowo nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych, z udziałem m.in. polskich okrętów; 
− „Dynamic Mongoose” – ćwiczenia NATO prowadzone z celu do-skonalenia współpracy w poszukiwaniu, śledzeniu i atakowaniu OP; 
− „Joint Warrior” – ćwiczenia NATO w celu zapobiegania terrory-zmowi i zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi morskiej121. Przytoczona lista ćwiczeń ukazuje skalę aktywności polskiej floty. Tylko w ten sposób można bowiem utrzymać operacyjną kondycję zespołów dowodzenia i załóg poszczególnych jednostek. Intensyw-ność udziału w tego typu przedsięwzięciach ograniczał jednak głów-nie wiek jednostek i związane z tym możliwości operacyjne.  Nasuwa się tu zatem kolejne pytanie o kondycję MW po wejściu do sojuszu w 1990 roku, kiedy przed polską flotą stanęły nowe zada-nia. Warto przeprowadzić analizę bazując na sytuacji, jaka istniała na początku XXI wieku w dziedzinie okrętów podwodnych (OP), jednego z najbardziej spektakularnych rodzajów uzbrojenia marynarki wo-jennej.  Na początku obecnego stulecia dysponowaliśmy trzema takimi jednostkami. Pierwsza z nich to ORP „Orzeł” projektu 877E (NATO: typ Kilo). Otrzymał nazwę najbardziej chyba znanego okrętu okresu II wojny światowej (co zresztą jest tradycją polskiej marynarki), nie bez powodu. Stanowił dumę polskiej floty od chwili wejścia do służby w 1986 roku, bowiem jak na owe czasy był nowoczesnym, niezwykle groźnym okrętem122. Polska zamówiła w ZSRR cztery jednostki tego 

                                                            121 Lista ćwiczeń na podstawie analizy oficjalnej strony Marynarki Wojennej:  http://www.mil.pl, [dostęp: 13.07.2019]. 122 ORP „Orzeł” projektu 877E, należy do pierwszych sowieckich OP z napędem konwencjonalnym, o kroplowym kształcie kadłuba. W projektowaniu jednostek tej serii zwrócono szczególną uwagę na wyciszenie hałasu maszynowni wywoływane-
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typu, ale trudności finansowe spowodowały, że poprzestano na jed-nej sztuce123. Dwa pozostałe to OORP „Wilk” i „Dzik” projektu 641, które pod polską banderę trafiły 7 grudnia 1988 roku124. Już w momencie ich przejęcia przez naszą flotę nie były to najnowsze jednostki, trafiły bowiem do linii w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, ale ich służba pod biało-czerwoną banderą zapewniała ciągłość szkolenia wysoko wyspecjalizowanego personelu. W listopadzie 2003 roku na OORP „Wilk” i „Dzik” opuszczono banderę, po dziesięcioleciach inten-sywnej eksploatacji nie były już w stanie sprostać współczesnym wymaganiom operacyjnym.  Tymczasem już na przełomie wieków w polskiej MW rozpoczęły się prace mające na celu zastąpienie eksploatowanej pary OP. Ze względów budżetowych zakup nowej konstrukcji tej klasy był wyklu-czony, jedynym rozwiązaniem stało się przejęcie używanych jedno-stek. Wśród kilku ofert wyróżniała się, w opinii ekspertów, ta pocho-dząca z Norwegii. Zakładała bezpłatne przekazanie pięciu okrętów projektu 207 Kobben wraz z kompletem części i innego zbędnego użytkownikom wyposażenia i uzbrojenia. Do służby weszły cztery z nich: OORP „Sokół”, „Sęp”, „Bielik” i „Kondor”. Ostatnia z jednostek ORP „Jastrząb” pełniła rolę magazynu z częściami zamiennymi125. Darowane okręty miały inne charakterystyki techniczne i ope-racyjne (były mniejsze od poprzedników klasy Foxtrot – ich załogi liczyły 73 osoby, a Kobbenów – do 21). Nowe jednostki były równie leciwe, co te wycofywane ze służby. Zostały wyprodukowane w Niemczech w liczbie 15 sztuk i służyły w norweskiej flocie od 1964 roku. Przed przekazaniem ich Polsce przeszły co prawda moderniza-
                                                                                                                                                   go jej drganiami, stąd to do dziś jeden z najtrudniejszych do wytropienia OP, szcze-gólnie na Bałtyku. 123 ORP „Orzeł” brał udział w wielu manewrach NATO – „Baltic Porpoise”, „Coopera-tive Banners”, „Keftacex”, „Strong Resolve”, „Joint Maritime Course” i „Baltops”, podczas których wielokrotnie wykonywał operacje osłony szlaków komunikacyj-nych, atakowania okrętów nawodnych i podwodnych, był poszukiwany przez wie-lokrotnie większe siły nawodne i lotnictwo morskie. Operował na Bałtyku, Morzu Północnym i Atlantyku. Zob.: 30 lat ORP Orzeł, https://www.gospodarkamorska.pl, [dostęp: 15.07.2019]. 124 OP projektu 641 (w kodzie NATO typ Foxtrot), to seria licząca 75 sztuk zbudo-wanych w ZSRR i w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i służących we flocie ZSRR (Rosji), Indii, Kuby i Libii. 125 Ł. Pacholski, Okręty podwodne typu Kobben, https://www.defence24.pl, [dostęp: 05.08.2019]. 
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cję – m.in. przedłużono kadłub o 2 m przez wstawienie dodatkowej sekcji za kioskiem, dodano im właz ewakuacyjno-załadowczy w ka-dłubie, wymieniono silniki wysokoprężne i elektryczne oraz baterie akumulatorów126.  Do podstawowych zadań Kobbenów należało zwalczanie okrę-tów nawodnych i podwodnych oraz morskich środków transportów przeciwnika, prowadzenie rozpoznania, eskorta przejścia bojowych zespołów okrętowych oraz osłona szlaków komunikacyjnych a także transport i desant grup rozpoznawczo-dywersyjnych. Służbę okrętów podwodnych w MW przedstawia tabela oraz być może bardziej czy-telny diagram.  Tabela nr 1. Służba OP w polskiej MW w latach 1985–2019  OP nr burtowy wodowanie służba w MW ORP „Orzeł” 291 07.06.1985 od 29.04.1986 ORP „Wilk” 292 15.06.1963 07.12.1988–05.11.2003 ORP „Dzik” 293 20.05.1966 07.12.1988–07.11.2003 ORP „Sokół” 294 24.03.1966 04.06.2002–07.06.2018 ORP „Sęp” 295 24.03.1966 od 16.08.2002 ORP „Kondor” 296 16.07.1964 20.10.2003–20.12.2017 ORP „Bielik” 297 27.01.1967 od 08.09.2003 
Źródło: Opracowanie własne.  

  Fot. 2  Dynamika służby polskich okrętów podwodnych.  Kreska z flagą NATO to moment wejścia Polski do Sojuszu 
Źródło: Opracowanie własne. 

                                                            126 W. Zawadzki, Okręty podwodne typu 207, „Nowa Technika Wojskowa” 2002, nr 7, s. 70. 
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Nowe nabytki były zatem rozwiązaniem tymczasowym, co wy-magało podjęcia działań nad znalezieniem następców. Jak pokazał czas i oceniając efekty, choć wydaje się to nieprawdopodobne, do dziś niewiele w tym zakresie zrobiono127. Obecnie, latem 2019 roku, w służbie formalnie pozostają trzy okręty podwodne. ORP „Orzeł” po ponad pięciu latach remontu wiele wskazuje na to, że nie osiągnął jeszcze pełnej sprawności operacyjnej128. Przewiduje się, że w 2020 roku do kasacji mają pójść dwa ostatnie Kobbeny, choć MW od po-czątku 2018 roku usiłuje bez powodzenia znaleźć firmę, która podję-łaby się wykonania naprawy bieżącej ORP „Bielik”, najmłodszego spośród Kobbenów129. Jeśli idzie o operacyjne zdolności naszej broni podwodnej, to w 2019 roku znaleźliśmy się w ślepym zaułku. Prze-prowadzona analiza jest ważna choćby z tego powodu, że okręty podwodne, intensywnie eksploatowane, brały również udział w ope-racjach NATO, o czym w dalszej części materiału.  Kolejne nabytki, również nietypowo pozyskane przez naszą ma-rynarkę wojenną, to dwie fregaty rakietowe klasy „Oliver Hazard Per-ry” (OHP) będące darem Stanów Zjednoczonych. Pierwsza z nich to ORP „Generał Kazimierz Pułaski” o numerze burtowym 272, który wszedł do służby 15 marca 2000 roku130. Bliźniacza, nieco starsza jednostka przekazana Polsce to USS „Wadsworth” (FFG-9), na którym podniesiono biało-czerwoną banderę 28 czerwca 2002 roku w bazie morskiej US Navy San Diego Kalifornii. Nazwę ORP „Generał Tadeusz 
                                                            127 W przyjętym w 2012 roku Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w la-tach 2013–2022 Ministerstwo Obrony Narodowej postulowano pozyskać trzy okrę-ty podwodne. Dwa miały zostać dostarczone do 2022, a ostatni do 2030 roku. Umowa miała zostać podpisana w 2013 roku, ale niestety nic z tego nie wyszło. Zob.: B. Zychowicz, Polskie Kły Cz. V Orka i przetarg na pociski, http://www.no-wastrategia.org.pl, [dostęp: 05.08.2019]. 128 M. Dura, ORP „Orzeł” jeszcze przez 10 lat w linii, https://www.defence24.pl, [do-stęp: 05.08.2019]. 129 O desperacji niech świadczy fakt, że Komenda Portu Wojennego Gdynia 25.07.2019 roku ogłosiła przetarg na wykonanie naprawy bieżącej ORP „Bielik”. To już czwarte z kolei od stycznia 2018 roku postępowanie w tej sprawie. Jak dotąd nikt nie chciał się podjąć naprawy okrętu i dać później gwarancję na wykonane prace. Zob.: M. Dura, Zamiast Orki. Czwarta próba wyremontowania Kobbe-
na, https://www.defence24.pl, [dostęp: 05.08.2019]. 130 Okręt pełnił służbę w amerykańskiej marynarce w okresie1980–2000 jako USS „Clark” (FFG-11). W dniu wycofania z US Navy podniósł polską banderę w bazie morskiej w Norfolk w stanie Wirginia. Na marginesie, w okresie 1977–1989 do służby US Navy wcielono 51 fregat typu Oliver Hazard Perry. 
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Kościuszko” oraz numer burtowy 273 nadano okrętowi 25 paździer-nika 2002 roku w Gdyni131.  To duże, choć już leciwe okręty z dwustuosobową załogą, któ-rych konstrukcja i przeznaczenie taktyczne predestynuje je do dzia-łań na rozległych akwenach, nie zaś na Bałtyku. Przeznaczeniem tych jednostek jest zwalczanie okrętów podwodnych, ochrona konwojów i zespołów okrętów, osłona transportu morskiego, ale też prowadze-nie misji pokojowych i stabilizacyjnych132. Takie jednak zapewne było założenie darczyńcy, aby jednostki te mogły aktywnie wypełniać za-dania w określonych zespołach i operacjach sojuszniczych.   
Polskie okręty w operacji „Active Endeavour” 

 Po zamachach z 11 września 2001 roku w USA, NATO powołu-jąc się na brzmienie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego o obo-wiązku kolektywnej obrony członków sojuszu, podjęło decyzję o roz-poczęciu morskiej operacji antyterrorystycznej „Active Endeavour”. Rozpoczęto ją 6 października 2001 roku , a następnego dnia siły koa-licyjne przystąpiły do wspomnianej operacji „Enduring Freedom”. Jak pamiętamy, w operacji tej wziął udział okręt 511 „Czernicki”133. Działania natowskich okrętów początkowo ograniczały się je-dynie do manifestowania swojej obecności oraz kontrolowania po-dejrzanych statków i innych jednostek pływających, ale od 2004 roku nastąpiło rozszerzenie wykonywanych zadań i obszaru działań134. Teraz dotyczyły one kontroli ruchu morskiego na Morzu Śródziem-nym, gromadzeniu danych wywiadowczych o jednostkach przepły-wających przez patrolowany obszar, typowaniu i prowadzeniu kon-troli jednostek podejrzanych o przemyt lub wspieranie działań terro-rystycznych135.  
                                                            131 USS „Wadsworth” (FFG-9) został zwodowany 29 lipca 1978 roku, a 2 kwietnia 1980 roku rozpoczął służbę w amerykańskiej marynarce wojennej. 132 A. Blicharz, Arktyczne wyzwanie ORP „Gen. T. Kościuszko”, http://www.nowastra-tegia.org.pl, [dostęp: 05.08.2019]. 133 Combating terrorism in the Mediterranean, “NATO Review”, Autumn 2005, http://www.nato.int, [dostęp: 13.07.2019]. 
134 W 2004 roku, podczas szczytu NATO w Stambule zdecydowano o rozszerzeniu operacji „Active Endeavour” na obszar całego Morza Śródziemnego, bowiem do tego momentu okręty NATO operowały w zachodniej części tego akwenu, Cieśniny Gibraltarskiej oraz wschodniego Atlantyku. 135 B. Maziarz, Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji „Active Endeavour”, „Zeszy-ty Naukowe WSTiE”, 2016, nr 1, s. 37. 
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Tabela Nr 2 Udział okrętów MW w operacji „Active Endeavour”  
Okręt Okres służby Dowódca Podporządkowanie ORP „Bielik” 14.01.2005–29.04.2005 kmdr por.Sławomir Wiśniewski MC JFC Neapol ORP „Pułaski” 01.03.2006–14.03.2006 kmdr ppor. Kazimierz Mazurkiewicz SNMG1 

ORP „Bielik” 11.10.2006–12.2006 kmdr por.Sławomir Wiśniewski MC JFC Neapol 01.2007–29.03.2007 kmdr ppor.Grzegorz Chomicz   SNMG1 ORP „Pułaski” 28.07.2008–08.2008 kmdr ppor.Piotr Nieć  ORP „Kondor” 10.10.2008–12.2008 kmdr ppor.Piotr Pawłowski    MC JFC Neapol 01.2009–31.03.2009 kmdr ppor.Arkadiusz Teska ORP „Bielik” 15.11.2010–02.2011 kmdr por.Piotr Pawłowski 
ORP „Czernicki” 14.03.2011–18.06.2011 kpt. mar.Marek Szwarc SNMCMG1 17.01.2017–06.07.2017 kmdr por.Aleksander Urbanowicz SNMCMG2 

Źródło: Opracowanie własne. 
 Trzon sił zaangażowanych w operacji stanowiły korwety i fre-gaty flot Hiszpanii, Turcji, Włoch i Grecji, od 2005 roku dołączyły do tej formacji okręty MW, które siedmiokrotnie uczestniczyły w tej mi-sji. Pierwszą jednostką, która operowała od stycznia do kwietnia 2005 roku na Morzu Śródziemnym był ORP „Bielik”, jak to ukazano w tabeli. Kolejną był ORP „Generał Kazimierz Pułaski”, patrolujący Morze Śródziemne w marcu 2006 roku. Jesienią 2006 roku na ten akwen powrócił ORP „Bielik” i pełnił swoją wachtę do wiosny na-stępnego roku. W 2008 roku przez miesiąc patrole prowadziła frega-ta ORP „Generał Kazimierz Pułaski”, a od października 2008 do marca 2009 roku okręt podwodny ORP „Kondor”136. Po raz trzeci na Morze Śródziemne powrócił ORP „Bielik” realizując zadania na przełomie 2010 i 2011 roku. Ostatnim polskim okrętem, który uczestniczył w tej antyterrorystycznej operacji był ORP „Kontradmirał Xawery Czernic-ki” operującym od marca do czerwca 2011 roku137. 

                                                            136 ORP „Gen. Kazimierz Pułaski” wykonywał swoje zadania jako okręt SNMG1. 137 Ibidem, s. 37. 
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Szkoda, że Marynarka Wojenna nie skorzystała z możliwości oddelegowania oficerów do dowództwa operacji. Utracono w ten sposób możliwość poznania i wdrożenia nowoczesnych sposobów zarządzania flotą wojenną przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod, tym bardziej że „Active Endeavour” przekształciła się w misję opartą na cyfrowym rozpoznaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pola walki138. Okręty wykonujące te zadania wchodziły, jak widać w przyto-czonej tabeli, w podporzadkowanie Dowództwa Morskiego Dowódz-twa Sił Połączonych - MC JFC139 w Neapolu, lub wykonywały te zada-nia dołączając do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1. To jedna z najbardziej elitarnych formacji sił NATO. 
 

Polscy marynarze w zespołach okrętów NATO 
 Pierwszy zespół okrętów pod nazwą Stały Zespół Sił Morskich na Atlantyku – STANAVFORLANT140 powstał w 1968 roku. Pięć lat później utworzono zespół przeciwminowy STANAVFORCHAN141. W późniejszych latach powstały podobne formacje fregat i niszczycie-li oraz niszczycieli min, których domeną działania miało być Morze Śródziemne. Po utworzeniu w 2002 roku Sił Odpowiedzi NATO – NRF142 nazwy zespołów zmieniono na Standing NATO Maritime Gro-up (SNMG1 i SNMG2) oraz Standing NATO Mine Counter Measures Group (SNMCM1 i SNMCM2).  Obecnie Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej, rotacyj-nej służbie cztery wielonarodowe zespoły okrętów. Należą one do najbardziej efektywnych elementów Sił Odpowiedzi NATO, są auto-nomiczne, bo nie potrzebują budowy osobnej bazy logistycznej, prze-noszą silne i zróżnicowane uzbrojenie, mogą prowadzić akcje embar-ga, kontroli żeglugi, osłony jednostek z dostawami humanitarnymi, są w stanie ewakuować zagrożoną ludność. Mogą też uczestniczyć 
                                                            138 Ibidem. Podczas szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku zapadła decyzja, aby operację tę przekształcić w „szerszą misję bezpieczeństwa” o kryptonimie „Sea Guardian”, ściśle współpracującą z operacją „Sophia” prowadzoną przez Unię Euro-pejską w centralnej części Morza Śródziemnego. W tej ostatniej biorą udział polscy marynarze-lotnicy wyposażeni w samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bry-za z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 139 MC JFC (ang. Maritime Command Joint Force Command). 140 STANAVFORLANT (ang. Standing Naval Force Atlantic). 141 STANAVFORCHAN  (ang. Allied Command Channel). 142 NRF (ang. NATO Response Force).  
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w operacjach NATO, jak to miało miejsce w przypadku działań ORP „Gen. K. Pułaski” w ramach w misji „Active Endeavour”. Mogą również występować w roli bazy dla jednostek sił specjalnych czy piechoty morskiej wykonującej zadania w głębi lądu. Większość czasu zespoły te spędzają na morzu między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO. W sytua-cji kryzysowej niemal z marszu mogą być skierowane do realizacji zadań praktycznie w dowolnym rejonie globu143. Dwa spośród czterech zespołów to formacje fregat: SNMG1144 i SNMG2, kolejne dwa to zespoły sił przeciwminowych: SNMCMG1145 oraz SNMCMG2. Ich zadaniem jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu i realizacja priorytetowego zadania – zapewnienia bezpieczeństwa strategicznych morskich szlaków komunikacyjnych. Państwa NATO nie mogą dopuścić do sparaliżowania transportu morskiego, ponieważ to głównie tą drogą do zagrożonego obszaru trafi wsparcie bojowe, pomoc humanitarna, paliwa czy surowce.  W skład Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 wchodzą wyselekcjonowane niszczyciele i fregaty państw członkow-skich NATO146. Trzon zespołu stanowią jednostki z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, do których cyklicznie dołączają okręty z Belgii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Polski. SNMG1 prowadzi ćwiczenia na Atlantyku, Morzu Północnym, Bałtyku, zarówno w skła-dzie zespołu jak i z okrętami sił morskich państw członkowskich NA-TO i Partnerstwa dla Pokoju147. Podobnie ma się rzecz z SNMG2, zespół tworzy w zależności od sytuacji, od 4 do 8 fregat lub niszczycieli z USA, Kanady, Wielkiej Bry-tanii, Niemiec i Holandii oraz z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch 
                                                            143 R. Pioch, Siły odpowiedzi NATO w Gdyni, „Polska Zbrojna” 04 września 2017, http://www.polska-zbrojna.pl, [dostęp: 14.07.2019]. 144 SNMG1 (ang. Standing NATO Maritime Group 1). Zob.: Standing NATO Maritime 
Group One (SNMG1), https://mc.nato.int, [dostęp: 14.07.2019]. 145 SNMCMG1 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1). Więcej na temat tej formacji, zob.: Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1), https://mc.nato.int, [dostęp: 14.07.2019]. 146 Więcej informacji na temat SNMG1, zob.: J.B. Hattendorf, NATO’s Policeman on 
the Beat: The First Twenty-Years of the Standing Naval Force, Atlantic, 1968–1988, [w:] Naval History and Maritime Strategy: Collected Essays, J. B. Hattendorf (red.), Malabar, 2000, s. 187–200. 147 ORP Gen. K. Pułaski wrócił do Gdyni, 27 czerwca 2019, https://www.defence24.pl, [dostęp: 15.07.2019]. 



78 
 

a głównym obszarem działań jest Morze Śródziemne148. Te wielona-rodowe w opinii ekspertów są najlepiej wyszkolonym międzynaro-dowym zespołem uderzeniowym tego rodzaju na świecie.  Fregata rakietowa ORP „Gen. Kazimierz Pułaski” trzykrotnie operowała w składzie zespołu SNMG1, w kilkumiesięcznych zmia-nach, w 2006, 2008 i 2019 roku (dowódcy odpowiednio: kmdr por. Krzysztof Mazurkiewicz, kmdr por. Piotr Nieć i kmdr por. Paweł Werner). Aby przybliżyć wysiłek marynarzy w takim przedsię-wzięciu, warto przytoczyć dokonania okrętu w okresie ostatniej tury, kiedy w okresie od lutego do czerwca 2019 roku, jednostka przeszła 23 650 mil morskich, wzięła udział w zakrojonych na szeroką skalę manewrach „Dynamic Guard” u wybrzeży Norwe-gii, „Joint Warrior” na poligonach morskich w rejonie Wielkiej Brytanii oraz największych w historii ćwiczeniach przeprowa-dzonych wówczas na Bałtyku „Baltops”149. Załoga ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko" z kolei od 5 lipca do 31 sierpnia 2016 roku, dowodzona przez kmdr. por. Macieja Matuszew-skiego, realizowała zadania w bliźniaczym zespole SNMG2 operują-cym na Morzu Śródziemnym. Jednym z jego głównych zadań było przeciwdziałanie nielegalnemu przemytowi ludzi drogą mor-ską. Dodać należy, że obie polskie fregaty OHP dysponują komponen-tem lotniczym, w skład którego wchodzi personel klucza śmigłowców pokładowych Kaman SH-2G Super Seasprite, piloci oraz nawigatorzy, a także personel techniczny zabezpieczający realizację operacji lotni-czych na pokładzie okrętu oraz wykonywanie bieżących obsług tech-nicznych śmigłowca150.  
Polskie okręty w natowskich zespołach przeciwminowych 
 Palma pierwszeństwa nie należy jednak do fregat OHP, bowiem polskim okrętem, który rozpoczął służbę pod flagą NATO był niszczy-ciel min ORP „Mewa”. Jak wspomniano, to jedna z najstarszych jedno-stek floty, trałowiec bazowy zbudowany w gdyńskiej stoczni, jeden z serii dwunastu okrętów projektu 206F, do służby w Marynarce Wo-jennej RP wszedł 9 maja 1967 roku. Wycofany z linii w 1998 roku, po gruntownej modernizacji stał się niszczycielem min i wrócił do służ-
                                                            148 NATO Maritime Groups, http://www.mc.nato.int, [dostęp: 15.07.2019]. 149 Polski Kontyngent Wojskowy w ramach Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 
(SNMG-1), https://www.wojsko-polskie.pl, [dostęp: 15.07.2019]. 150 Śmigłowiec SH-2G powrócił z misji, https://dlapilota.pl, [dostęp: 15.07.2019].  



79 
 

by. Jako pierwszy polski okręt, 12 października 2002 roku wszedł do Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej – MCM FONORTH151. Okręt, dowodzony przez kpt. mar. Cezarego Gnozę, operował w zespole przez dwa miesiące, uczestnicząc w ćwiczeniach przeciwminowych Open Spirit i manewrach Passex152.   (…) czuliśmy wówczas tremę. Gdzieś tam z tyłu głowy kołatała się myśl, że jednak trochę nam do NATO brakuje, że jesteśmy od nich słabsi. Ale pierwsze tygodnie pokazały, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić – wspomina kmdr ppor. Arkadiusz Kurdybelski, szef sztabu 13 Dywizjonu Trałowców. W 2002 roku był dowódcą działu okrętowego na niszczycielu min ORP „Mewa”153.  Skierowanie tego typu okrętu do działań w natowskim zespole nie było przypadkiem. Polskie jednostki bardzo często uczestniczyły w operacjach o charakterze przeciwminowym, zazwyczaj oczyszcza-jąc wyznaczone akweny z zalegających na ich dnie min, niewybuchów i innych materiałów wybuchowych, będących najczęściej pozostało-ściami po działaniach prowadzonych podczas obu wojen światowych. Nasycenie dna Bałtyku u polskich wybrzeży tego typu pozostało-ściami sprawia, że nasze trałowce i niszczyciele min wyspecja-lizowały się w tej dziedzinie. Nie tylko zresztą neutralizowały niebez-pieczne pamiątki i wyznaczały bezpieczne tory wodne dla żeglugi, ale również stawiały zagrody lub podwodne pola minowe154. Służba polskich niszczycieli min: wspomnianego ORP „Mewa”  oraz OORP „Flaming”, „Czajka” na Atlantyku, Morzu Północnym i Bał-tyku w zespole przeciwminowym NATO – MCM FORNORTH, od 2006 roku funkcjonującego pod nazwą SNMCMG1, rozpoczęła się w 2002 roku. Do lata 2019 roku trzy wymienione jednostki występowały w tej roli już 12 razy, a dwukrotnie okrętem dowodzenia tego zespołu był ORP "Kontradmirał X. Czernicki"155. Warto rozwinąć ten ostatni wątek.  
                                                            151 MCMFORNORTH (ang. Mine Counter Measure Forces North). Zob.: J.M. Kamiński, 
Na drodze do pierwszego polskiego niszczyciela min. Okręty projektu 206FM, „Morze, Statki i Okręty”, 2008, nr 11, s. 27. 152 A. Adamusińska, Marynarka Wojenna RP w działaniach na arenie międzynarodo-
wej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2, s. 112. 153 Marynarka Wojenna RP – 20 lat…, op. cit., [dostęp: 13.07.2019]. 154 A. Adamusińska, Marynarka…, op. cit., s. 116. 155 ORP „Gen. Kazimierz Pułaski” po raz trzeci w Stałym Zespole Okrętów NATO Gru-
pa 1, 27 stycznia 2019, https://www.defence24.pl, [dostęp: 13.07.2019]. 
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Polskie doświadczenia w obszarze działań przeciwminowych zostały docenione przez dowództwo morskiego komponentu NATO i dlatego w 2010 roku nasz kraj został poproszony o przejęcie na okres 12 miesięcy dowodzenia zespołem SNMCMG1. W tym celu spe-cjalnej modernizacji, trwającej półtora roku, poddano jednostkę wsparcia logistycznego – ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, do-stosowując go do pełnienia funkcji okrętu dowodzenia. Dowodzony przez kpt. mar. Marcina Prętnika, podniósł flagę NATO i został jed-nostką flagową zespołu SNMCMG1. Przez dwanaście miesięcy zespo-łem dowodził oficer polskiej Marynarki Wojennej kmdr por. Krzysz-tof Rybak. W kronice okrętu napisano:  
 Dla nas jest to historyczna chwila gdyż nigdy wcześniej polski okręt nie miał okazji dowodzić Zespołem Natowskim. Teraz czeka Nas rok ciężkiej pracy, w czasie którego będziemy wykonywać wiele zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszuki-wanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwod-nych. Będziemy również uczestniczyć w wielu międzynarodowych manewrach i ćwiczeniach156.  
 Marynarze znali zatem wagę zadań jakie ich czekały i ciężar od-powiedzialności z tym związany. Występowali u boku marynarzy słu-żących pod banderami państw o wspaniałych tradycjach morskich. W skład SNMCMG1 w momencie rozpoczęcia działań, oprócz polskiej jednostki, weszły niszczyciele min: brytyjski HMS „Walney”, niemiec-ki FGS „Passau”, belgijski BNS „Aster” i holenderski HNLMS „Middel-burg”157. Zespół operował na wszystkich akwenach Północnej Euro-py, a także na Oceanie Atlantyckim. W jego skład weszło na zasadzie rotacji 11 okrętów z siedmiu państw. Zespół przeprowadził pięć ope-racji przeciwminowych, niszcząc 36 różnego rodzaju obiektów o cha-rakterze wybuchowym, brał czynny udział w siedmiu ćwiczeniach i manewrach NATO oraz PfP.  Na początku 2011 roku MW została poproszona o pozostawie-nie na kolejne półrocze „Czernickiego” jako okrętu dowodzenia ze-społem przeciwminowym, przy jednoczesnym zaokrętowaniu na jego pokładzie sztabu zespołu, składającego się z oficerów marynarek Bel-gii i Holandii. Zespół SNMCMG1 wypełnił zadania, dzięki którym ka-nały żeglugi stały się bezpieczniejsze, a poziom zagrożenia dla trans-

                                                            156 Kronika okrętu ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” s. 53. 157 Ibidem. 
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portu morskiego został w pewnym stopniu zmniejszony158.  Zespół prowadzony przez flagowy okręt pod biało-czerwoną banderą odwiedził 23 porty w 10 krajach. Te wizyty w najbardziej spektakularny sposób wyrażały wielonarodowy charakter działań natowskiej formacji i były okazją do ukazania polskiego zaangażowa-nia we wspólne dzieło. Ten element czyni marynarkę wojenną szcze-gólnie prestiżowym rodzajem sił zbrojnych w okresie pokoju. Trzy lata później, 17 stycznia 2013 roku, okręt 511 dowodzony przez kmdr. ppor. Marka Szwarca po raz drugi został jednostką flagową SNMCMG1, a na czele zespołu ponownie stanął polski oficer, kmdr por. Piotr Sikora159.  Niestety, na działalność polskich okrętów w zespołach NATO  mają wpływ wieloletnie opóźnienia w przetargach na nowe okręty podwodne i nawodne. W rezultacie po dwóch dekadach funkcjono-wania w NATO polska marynarka wojenna nie posiada możliwości technologicznych i bojowych, aby pełnić zadania w ramach między-narodowych operacji sojuszniczych w takim samym stopniu, jak wy-konują je okręty wojenne innych państw.  Największą wartością polskiej floty są marynarze pełniący służ-bę w jej szeregach, ale z podanych wyżej powodów obniżanie się możliwości operacyjnych okrętów oddziałuje na poziom wyszkolenia personelu.  
 

Wyzwania przyszłości 
 Przedstawiona analiza oscylowała między dwoma elementami: aktywnością Marynarki Wojennej RP w przedsięwzięciach sił koali-cyjnych i NATO, a starzeniem się polskiej floty i co za tym idzie, obni-żaniem się jej sprawności operacyjnej. Sprawa jest poważna, bowiem MW liczy prawie 40 okrętów, ale ich średni wiek w 2019 roku wyno-sił blisko 35 lat160. Ujmując to prościej – polscy marynarze uczestni-cząc w ćwiczeniach i operacjach koalicyjnych („Enduring Freedom”, „Iraqi Freedom”) oraz natowskich, dowiedli wysokiego poziomu pro-
                                                            158 A. Adamusińska, Marynarka…, op. cit., s. 117. 159 ORP Czernicki okrętem flagowym zespołu NATO, 4 stycznia 2017, https://www.defence24.pl, [dostęp: 15.07.2019]; ORP „Kontradmirał Xawery Czer-
nicki” okrętem flagowym operacji Nato, 18 stycznia 2013, „Polska Zbrojna”, http://www.polska-zbrojna.pl, [dostęp: 14.07.2019]. 160 T. Modzelewski, Remonty i przebudowy okrętów, „Polska na Morzu” 2019, nr 6, s. 18. 
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fesjonalizmu. Muszą jedynie w najbliższej przyszłości mieć na czym pływać.  W Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przygoto-wanym na lata 2013–2022 dla Marynarki Wojennej wydzielono kon-kretny, priorytetowy program operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, w którym wyszczególniono m.in. następujące projekty: okrę-ty podwodne nowego typu „Orka”, niszczyciele min „Kormoran II”; okręt patrolowy w wersji podstawowej „Ślązak”161. Tymczasem przedstawiony przez MON nowy Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017–2026 obejmuje również unowocześnienie Marynarki Wojennej, ale deklaracje składane przez Ministra ON Mariusza Błaszczaka, informacje zamieszczone na ofi-cjalnej stronie MON oraz wcześniejsze projekty szefów resortu obro-ny, bardzo się różnią i co gorsza, z zasady omijają pojęcie: „nowe okręty”162. Czy zatem programy „Orka”, „Czapla”, „Miecznik” i inne to tylko zgrabne zapisy, a Marynarka Wojenna RP skazana jest na przy-padkowe, doraźne łatanie swojego potencjału? Tak było w przypadku szamotaniny władz w 2018 roku w sprawie zakupu australijskich fregat typu Adelaide.  Czy będziemy w stanie budować nowe okręty własnymi siłami? W listopadzie 2017 roku wszedł do służby ORP „Kormoran” niszczy-ciel min projektu 258, pierwszy od dziesięcioleci okręt zaprojekto-wany i zbudowany przez polskie konsorcjum. Rozpoczął on serię trzech jednostek mających zastąpić wysłużone OORP „Flaming”, „Mewa” i „Czajka”. Czy ta jedna jaskółka może przynieść długo ocze-kiwaną wiosnę, w marynarce wojennej?  Niepokój odnośnie do naszych możliwości  zwiększania i uno-wocześnienia potencjału floty musi budzić historia okrętu patrolowe-go ORP „Ślązak” budowanego od dziewiętnastu lat i wciąż nieukoń-czonego163.   
                                                            161 Pozostałe projekty wyszczególnione w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przygotowanym na lata 2013–2022 dla Marynarki Wojennej to okrę-ty obrony wybrzeża „Miecznik”; okręty patrolowe z funkcją zwalczania min „Cza-pla”; okręt rozpoznania elektronicznego „Delfin”; okręt wsparcia działań połączo-nych „Martin”; okręt ratowniczy „Ratownik”; pływająca stacja demagnetyzacyjna „Magneto”; nadbrzeżny dywizjon rakietowy Marynarki Wojennej (NDR MW) oraz rakiety dla tej jednostki. Zob.: M. Dura, Modernizacja Marynarki Wojennej odłożona 
na później, 02.03.2019, https://www.defence24.pl, [dostęp: 15.07.2019]. 162 Ibidem. 163 ORP „Ślązak” projektu 621 to najprawdopodobniej najdłużej budowany okręt wojenny na świecie. Stępkę pod budowę tej jednostki położono w 2001 roku, trze-
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Co w powoduje taką niemoc? Czy Marynarka Wojenna RP nie jest aby tym rodzajem sił zbrojnych, z którym politycy i wysokiej ran-gi wojskowi, na ogół wywodzący się z wojsk lądowych, nie wiedzą co począć? 
 
 
Abstract 

 The article describes engagement of Polish Navy in NATO exercises and operations. It presents two periods, the first decade after cold war end and twenty years of Polish membership in NATO. It was complicated and full of challenges process. The most important were modernization of the naval main body and learning of procedures and cooperation with Western allies. Technological and operational status of Navy and professional level of maritime personnel of Polish seamen were presented, including their service in NATO elite units – Standing NATO Maritime Group and Standing NATO Mine Counter Measures Group.  

                                                                                                                                                   ba było niemal 15 lat aby go zwodować i nadal trwają prace nad wdrożeniem go do służby.  
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Walentyna Trzcińska Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
Kamil Kuć Akademia Sztuki Wojennej 

 
 

UDZIAŁ SIŁ POLICYJNYCH W MISJACH POKOJOWYCH 
I ICH PRZYGOTOWANIE   

Policjanci w misjach 
 Międzynarodowe operacje pokojowe to stosunkowo nowe zja-wisko164. Początkowo postrzegano je jako przedsięwzięcia typowo wojskowe i brali w nich udział przede wszystkim reprezentanci sił zbrojnych, w minimalnym stopniu wspierani przez personel cywilny (np. tłumaczy). Funkcjonariusze instytucji egzekwowania prawa po raz pierwszy znaleźli się w składzie sił pokojowych ONZ w 1960 roku. Byli to kanadyjscy żandarmi wojskowi, którzy w ramach Operacji ONZ w Kongo (ONUC) mieli propagować i egzekwować prawo oraz przestrzeganie porządku na ulicach stolicy nowoutworzonego pań-stwa. W praktyce nie doszło do tego ze względu na dramatyczny zwrot w przebiegu misji165. Jako realnie działający komponent sił pokojowych po raz pierw-szy cywilni policjanci weszli do działań w kwietniu 1964 roku w ra-mach Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze (UNFICYP), jako element koncepcji współpracujących ze sobą „trzech filarów” (obok komponentów: wojskowego i cywilnego). Policjanci z UNIFICYP otrzymali zadanie utrzymania i przywracania prawa i porządku w strefie buforowej pomiędzy północną – turecką i połu-
                                                            164 Powszechnie uważa się, że pierwszą w historii misją pokojową pełnili wojskowi obserwatorzy nadzorujący z mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ w roku 1948 na Bliskim Wschodzie zawieszenie broni w konflikcie izraelsko-arabskim. J. Koops, J.A  Koops, N. MacQueen, T. Tardy, P.D. Williams, The Oxford Handbook of United 
Nations Peacekeeping Operations. Oxford 2015, s. 1. 165 Our history, https://peacekeeping.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. Wskutek dyna-micznie zmieniającej się sytuacji politycznej w Kongo operacja przekształciła się w działania militarne na wielką skalę, angażujące w szczytowym momencie niemal 20 tysięcy żołnierzy wyposażonych w broń ciężką, transportery opancerzone i lot-nictwo wojskowe. https://peacekeeping.un.org, [dostęp: 30.10.2018].  
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dniową – grecką, strefami wyspy, oraz współudziału w przywracaniu cywilnej aktywności i działań humanitarnych na terenie tej strefy. Misja, z jej policyjnym komponentem działają po dziś dzień166.  Od tej pory policjanci stali się nieodłączną częścią większości misji pokojowych, zarówno działających pod egidą ONZ (UNPOL), jak i organizowanych przez inne podmioty167. Według danych na 30 września 2018 roku 10 683 funkcjonariuszy policyjnych, w tym 1198 kobiet168 pełniło służbę w 10 z 14 aktywnych wówczas misji administrowanych przez Departament Operacji Pokojowych Sekreta-riatu Narodów Zjednoczonych (DPKO)169, a także w pięciu misjach administrowanych przez Departament Spraw Politycznych (DPA)170.  Komponent policyjny stał się w ostatnich latach najszybciej i najszerzej rozwijającym się elementem misji pokojowych. W chwili obecnej proporcje wojskowych i policyjnych uczestników misji ONZ wynoszą mniej więcej 7:1171. Skąd taki nacisk na udział stróżów pra-wa w misjach? Zawarcie pokoju czy rozejmu samo z siebie nie roz-wiązuje problemów kraju wychodzącego z konfliktu, to zaledwie wstęp do budowania podwalin pod pokojową koegzystencję. Podpi-sanie traktatu czy uzgodnienie zawieszenia broni nie likwidują źródeł wieloletniego niekiedy konfliktu.  
                                                            166 We wrześniu 2018 roku komponent policyjny misji cypryjskiej liczył 65 osób, wojskowy – 807. 6 July 2018 – Report of the Secretary-General on the United Nations 
operation in Cyprus, https://unficyp.unmissions.org, [dostęp: 30.10.2018]. 167 Np. Unia Europejska, OBWE czy Unia Afrykańska (do 2002 roku – Organizacja Jedności Afrykańskiej). 168Monthly summary of military and police contribution to United Nations operations https://peacekeeping.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. 169 Jest to departament zajmujący się szerzej zakrojonymi operacjami „munduro-wymi”; policjanci Narodów Zjednoczonych działają pod jego auspicjami w krajach takich jak Haiti, Sahara Zachodnia, Mali, Kosowo, Cypr, Darfur, Sudan Pd., sporny region Abyei, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga. Policjanci cywilni nie uczestniczą obecnie tylko w 4 misjach administrowanych przez DPKO: UNTSO, UNDOF i UNIFIL (Bliski Wschód) oraz UNMOGIP (In-die/Pakistan). 170 Departament ten skupia się przede wszystkim na działaniach typu politycznego i budowy pokoju; policjanci NZ służą na misjach administrowanych przez DPA w Kolumbii, Somalii, Gwinei-Bissau, Afganistanie i Libii. 171 Proporcje są różne dla poszczególnych misji; zdarzają się zarówno misje tylko militarne czy militarno-cywilne, jak i misje wyłącznie policyjne, np. Misja Narodów Zjednoczonych na Rzecz Wsparcia Wymiaru Sprawiedliwości na Haiti (MINUJU-STH). Nawiasem mówiąc, nawet w misjach wyłącznie militarnych, przynajmniej tych firmowanych przez ONZ, widoczny jest udział elementu policji wojskowych typu hiszpańskiej Guardia Civil. 
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W państwach dotkniętych konfliktem często wśród mieszkań-ców panuje wzajemna wrogość i nawet drobne wydarzenie czy plotka może doprowadzić do ponownego uruchomienia spirali przemocy. Brak jest zaufania, zarówno do państwa i jego struktur, jak i do współobywateli. Kraj, jego ekonomia, infrastruktura uległy w trakcie walk uszkodzeniu czy wręcz zniszczeniu. Panuje bezrobocie, bieda, brakuje żywności, elektryczności, wody, lekarstw i wszelkich nie-zbędnych dóbr. Część mieszkańców zmuszona była szukać schronie-nia w obozach dla uchodźców czy osób wewnętrznie przemieszczo-nych albo wyemigrowała; w wielu wypadkach ludzie ci nie mogą po-wrócić do swych domów, bo zostały one zniszczone albo przejęte przez inne osoby.  Zdemobilizowani żołnierze i członkowie nieregularnych oddzia-łów nie są w stanie znaleźć uczciwego źródła utrzymania, nie tylko ze względu na brak miejsc pracy, ale i na niedostatek kwalifikacji i do-świadczeń innych niż wojskowe. Łatwo dostępna jest broń. Szerzy się przemoc i przestępczość, w tym – przestępczość zorganizowana, po-wszechnym zjawiskiem jest korupcja. Policja jest niewydolna bądź w ogóle nie istnieje, tak samo jak szeroko rozumiany wymiar spra-wiedliwości. Jeśli nawet działają – to budzą wśród obywateli lęk ze względu na wcześniejsze niedobre doświadczenia. Na domiar złego miny i niewybuchy wciąż niosą śmierć i kalectwo. Dlatego w krajach wychodzących z konfliktu konieczne jest w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa cywilom, w tym uchodźcom i osobom przemieszczonym wewnętrznie, a w dalszej perspektywie wzmocnienie rządów prawa: odbudowa i reforma sek-tora bezpieczeństwa (policja, sądy, więziennictwo), wspieranie od-budowy autorytetu władz państwa, odbudowa kraju i jego rozwoju społeczno-ekonomicznego, rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja kombatantów, odbudowa społeczności lokalnych i tworzenie warun-ków dla pokojowego współistnienia, ochrona i promowanie praw człowieka, udzielanie pomocy przy organizacji wyborów172. W kraju funkcjonującym w początkowej fazie wychodzenia z konfliktu może się okazać niezbędne wsparcie lub wręcz zastąpie-nie miejscowej, często skorumpowanej policji w zwalczaniu prze-
                                                            172 Misje pokojowe, http://www.unic.un.org.pl, [dostęp: 30.10.2018].  
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stępczości, zwłaszcza przestępczości zorganizowanej, przez funkcjo-nariuszy misji pokojowej – decyduje o tym mandat misji173. Policjanci uczestniczący w misjach pełnią służbę w dwóch głównych trybach: 
• jako członkowie zorganizowanych jednostek policyj-nych174; 
• jako policjanci indywidualni, w tym jako członkowie wy-specjalizowanych zespołów policyjnych175. 

 
Indywidualni funkcjonariusze policji   Policyjni eksperci – IPO176, to policjanci lub reprezentanci in-nych agencji egzekwowania prawa oddelegowani przez swoje kraje do służby w ONZ. Zazwyczaj działają nieuzbrojeni, często nie są też skoszarowani. Funkcjonują w kraju misji jako indywidualni członko-wie międzynarodowych zespołów i struktur tworzonych bez uwzględniania ich przynależności państwowej. Ocena ich kandydatur przy doborze ma charakter indywidualny.  W policji Narodów Zjednoczonych ekspertów IPO mogą apliko-wać o różne stanowiska, w tym kierownicze, tak więc ich pozycja na misji może nie pokrywać się z miejscem zajmowanym w strukturach policji państwa wysyłającego. Ich zadania mają zasadniczo dwa kie-runki: zbieranie i analiza informacji związanych z bezpieczeństwem (wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych) oraz budowanie, refor-ma i wzmacnianie instytucji egzekwowania prawa w kraju goszczą-cym. Eksperci IPO pełnią różne służby, m. in. są obserwatorami, roz-wijają współpracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności (ang. community policing) wśród mieszkańców obozów dla uchodź-ców i obozów dla osób przemieszczonych w obrębie państwa; szkolą krajowych policjantów, pomagają budować i utrwalać systemy poli-cyjne państw-gospodarzy, wzmacniają swą specjalistyczną wiedzą różne rodzaje dochodzeń i śledztw, pomagają miejscowym policjom 
                                                            173 Mandat wykonawczy miały między innymi pierwsze misje pokojowe w Timorze Wschodnim czy Kosowie. 174 Jest to obecnie najliczniej reprezentowana na misjach pokojowych forma służby policyjnej, według stanu na 30 września 2018 roku z 10 683 policjantów funkcjona-riuszy UNPOL aż 7772, czyli niemal 73%, pełniło służbę w tym trybie. Monthly 
summary… op. cit. 175 Report… op. cit., s. 6. 176 IPO – (ang. Individual Police Officers). 
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zwalczać przestępczość międzynarodową. Zajmują się także admini-stracją i logistyką, wspierając innych IPO177. Jeśli misja daje im man-dat wykonawczy, mogą prowadzić typową pracę policyjną w komisa-riatach, pełniąc również funkcje kierownicze.  Eksperci mogą działać w ramach Wyspecjalizowanych Zespo-łów Policyjnych – SPT178 czyli niewielkich grup złożonych z IPO po-chodzących z jednego kraju lub niewielkiej liczby państw, z umiejęt-nościami w zakresie jednej ze specyficznych dziedzin takich jak praca dochodzeniowo-śledcza, zwalczanie przestępczości niebezpiecznej i przestępczości zorganizowanej, zwalczanie przemocy związanej z płcią i przestępczości seksualnej, strategie pracy policji zorientowa-ne na współpracę z lokalnymi społecznościami (ang. community -oriented policing)179. Zorganizowane jednostki policyjne – FPU180 są niejako ogniwem pośrednim pomiędzy nieuzbrojonymi IPO a uzbrojonymi oddziałami wojska. Odpowiadają polskim oddziałom prewencji. Działają tam, gdzie demonstracja siły jest potrzebna, ale gdzie interwencja militar-na byłaby jej nadmiarem. Dysponują bronią, są w stanie działać na-wet w sytuacji wysokiego ryzyka. Jednostka złożona jest (w przypad-ku sił ONZ) ze 120–140 funkcjonariuszy pochodzących z tego samego kraju, którzy zostali wspólnie przeszkoleni i zgrali się jeszcze przed wyruszeniem na misję. Po takim szkoleniu FPU są oceniane jako ca-łość i jako cały oddział kwalifikowane (lub nie) do udziału w misji przez przedstawicieli Zespołu Oceny Policji Zorganizowanej181.  W kraju pełnienia misji funkcjonariusze mieszkają w warun-kach skoszarowania. W ogólnym zarysie zachowują hierarchię z pań-stwa wysyłającego, kwaterują w swoim środowisku i na co dzień po-sługują się własnym językiem (językami). Choć powinni znać pod-stawy angielskiego czy francuskiego (a przynajmniej opanować naj-ważniejsze komendy w takim języku), głębsze umiejętności lingwi-styczne od szeregowych funkcjonariuszy nie są wymagana.  
                                                            177 Individual Police Officers, https://police.un.org, [dostęp: 30.10.2018].  178 SPT (ang. Specialized Police Teams). 179 Np. na Haiti w ramach MINUSTAH taki wyspecjalizowany zespół świadczy po-moc organizacyjną i szkoleniową w zakresie zwalczania przestępczości seksualnej i związanej z płcią, a w Mali (MINUSMA) wzmacnia umiejętności tamtejszej policji i żandarmerii w zakresie zwalczania terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Zob.: Specialized Police Teams,  https://police.un.org. 180 FPU (ang. Formed Police Units). 181 Specialized…, op. cit., [dostęp: 30.10.2018]. 
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Ich zadania obejmują przede wszystkim zapewnienie bezpie-czeństwa personelowi i obiektom ONZ (a także, zależnie od okolicz-ności, przedstawicielom miejscowych władz i siedzib instytucji, np. sądów); ochronę porządku publicznego, ochronę cywilów zgodnie z mandatem konkretnej misji. Formacje FPU zapewniają też w razie potrzeby wsparcie policjantom działającym indywidualnie. FPU po raz pierwszy zostały wykorzystane w 1999 roku, w misjach UNMIK w Kosowie i UNTAET w Timorze Wschodnim (w obu miejscach ONZ przejął wówczas pełną odpowiedzialność za egzekwowanie prawa i porządek publiczny)182.  
 
Szkolenia policjantów dla misji pod egidą ONZ  Służba policyjna na misjach pokojowych stanowi poważne wy-zwanie dla systemów szkolenia przygotowujących ich do misji. Doty-czy to zwłaszcza ekspertów, którzy w trakcie misji funkcjonują w pełni międzynarodowym i międzykulturowym środowisku, i któ-rych zadania są bardziej różnorodne niż funkcjonariuszy FPU. Eks-pertom wyzwań dostarcza samo zorganizowanie własnego życia co-dziennego (zakwaterowania, wyżywienia, spędzania czasu wolnego itp.). Można zaobserwować stały niedobór jednostek organizowanych i policjantów-ekspertów w misjach ONZ, ponieważ mimo dużej liczby kandydatów aplikujących do służby, liczebność kontyngentów jest zazwyczaj mniejsza niż przewiduje to mandat danej misji183. Szkolenie policjantów na misje ONZ z biegiem lat zostało objęte standaryzacją, odbywa się w oparciu zasady i materiały wypracowa-ne przez Zintegrowaną Służbę Szkoleniową tej organizacji – ITS184 w partnerstwie z państwami członkowskimi i ich instytucjami szko-leniowymi dla uczestników misji oraz Zintegrowanymi Centrami 
                                                            182 Na temat przebiegu misji UNMIK zob.: G. Ciechanowski, Operacje pokojowe ONZ 
w XX wieku, Toruń 2013, s. 295–300; na temat UNAMET: ibidem, s. 329–332; https://police.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. 183 United Nations peacekeeping: Challenges obtaining needed resources could limit 
further large deployments and should be addressed in U.S. reports to Congress, GAO 09–142, 2008, https://www.gao.gov, [dostęp z 30.12.2018] 184 ITS (ang. Integrated Training Service). ITS to jedna z komórek Sekretariatu ONZ służących równocześnie dwu departamentom: DPKO i Departamentowi Wsparcia Polowego (Department of Field Support – DFS). 
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Szkoleń Misyjnych (IMTC)185. Generalnie szkolenie składa się z trzech etapów: 1. Szkolenia przed misją, odbywającego się w kraju wysyłają-cym lub w międzynarodowym ośrodku szkoleniowym; 2. Szkolenia stanowiskowego (ang. induction training) w miej-scu misji, specyficznego dla konkretnej misji i służby i pro-wadzonego krótko po przybyciu na miejsce; 3. Szkoleń ustawicznych, doskonalących, prowadzonych w miejscu misji. Niektóre szkolenia dostępne są w formie elektronicznej. Ekspert poli-cyjny jest też w stanie udzielać pomocy szkoleniowej dzięki własnym mobilnym zespołom szkoleniowym186. Szkolenie pokojowych sił poli-cyjnych przed misją ma charakter modułowy. Pierwszy moduł obo-wiązuje wszystkich, tak cywilnych, jak i mundurowych uczestników misji. Dotyczy głównie rozumienia istoty operacji i jej mandatu oraz szeroko rozumianych zasad etyki i BHP indywidualnego uczestnika misji187. Drugi moduł skierowany jest jedynie do policjantów (jest wspólny dla obu trybów). Obejmuje problematykę zadań policjantów na misjach pokojowych, w tym w kontekście standardów praw czło-wieka, a także praktyczne umiejętności poruszania się i komunikacji w terenie188. Dalsze moduły są odmienne zależnie od tego, czy przeznaczone są dla ekspertów czy funkcjonariuszy z oddziałów zorganizowanych. Eksperci poznają zasady współpracy z kluczowymi partnerami na misjach, reformowania, restrukturyzacji i odbudowy instytucji egze-kwujących prawo; mentoringu i doradztwa, podstaw community poli-
cing, elementów mediacji/negocjacji, pracy z asystentami językowy-mi, pisania raportów. Zalecany minimalny czas takiego szkolenia to dwa tygodnie. Moduł szkolenia przeznaczonego dla oddziałów typu FPU obej-muje podstawy taktyki policyjnej (m.in. podstawy technik policyj-nych, podstawy samoobrony, zasady kontroli pojazdów, taktycznego 
                                                            185 IMTC (ang. Integrated Mission Training Centre). http://research.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. Światowe centrum konferencyjno-szkoleniowe DFS współpracujące z DPKO znajduje się w Brindisi (Włochy), a regionalne dla Afryki w Entebbe (Ugan-da). 186 Peacekeeping community, http://research.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. 187 DPKO-DFS Core Pre-deployment Training Materials (CPTM 2017) for United Na-
tions Peacekeeping Operations, http://research.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. 188 Ibidem, [dostęp: 30.10.2018]. 
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poruszania się w terenie i w budynkach, pierwszej pomocy, proble-matyka stresu), elementy wyszkolenia strzeleckiego, taktyki postę-powania w zagrożeniu dla porządku publicznego, zapewnienia bez-pieczeństwa personelowi i obiektom ONZ (m. in. posterunki kontrol-ne, patrole, ochrona personelu i obiektów, eskortowanie konwojów, świadomość zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybucho-wymi), a także wsparcia policyjnych operacji wysokiego ryzyka (ewakuacja okupowanych pomieszczeń, bunty w więzieniach, opera-cje z użyciem helikopterów). Zalecany czas trwania kursu dla forma-cji FPU to na przynajmniej 6–10 tygodni, czyli 240–400 godzin zajęć. Kraje wysyłające mają możność przedłużenia czasu szkolenia, o ile uznają to za wskazane. Przewidziano też tygodniowy moduł specjalny dla kadry do-wódczej, obejmujący elementy kierowania ludźmi, słownictwa tak-tycznego, mediacji/negocjacji, pracy z asystentami językowymi, pisa-nia raportów189. ITS prowadzi centralnie szkolenia dla kadry kierow-niczej misji ONZ wyższego szczebla.  Unia Europejska może korzystać cywilnych i wojskowych środ-ków w przeprowadzanych poza nią misjach utrzymania pokoju, za-pobiegania konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP)190. Warunkiem jest zgodność przedsięwzięcia z Kartą NZ.  Choć wiele zasad funkcjonowania takich misji opiera się na kon-cepcjach wypracowanych na użytek misji pod egidą Narodów Zjedno-czonych, UE nie przyjęła, podobnie jak ONZ, ujednoliconego progra-mu szkolenia, choć istnieją rekomendowane propozycje, m. in. Com-
mon Curriculum, opracowane przez Europejską Akademię Policyjną – CEPOL191. Każdy kraj stosuje swoje własne rozwiązania. Polska poli-cja może się tu poszczycić programem szczególnie rozwiniętym i do-pracowanym. 
                                                            189 Strategic Guidance Framework for International Police Peacekeeping (SGF), 
the DPKO/DFS Policy on United Nations Police in Peacekeeping Operations and Spe-
cial Political Missions, February 2014 https://police.un.org, [dostęp: 30.10.2018]. Jak widać, kadra dowódcza FPU poznaje treści, które winien opanować każdy funk-cjonujący indywidualnie ekspert. 190 W listopadzie 2018 roku w ramach WPBiO działało 7 cywilnych misji z udziałem policjantów, obejmujących tereny Ukrainy, Gruzji, Kosowa, Iraku, Terytoriów Pale-styńskich, Somalii i Sahelu (Libia, Niger, Mali). Zob.: Strengthening the civilian side, https://cdn4-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu, [dostęp: 30.12.2018]. 191 CEPOL – Common Curriculum on Civilian Crisis Management (CC07A – version 2), Paris 2012. 



92 
 

Szkolenia dla polskich policjantów przygotowujące do udziału 
w misjach pokojowych 
 W naszej policyjnej ofercie szkoleniowej przewidziano trzy kur-sy przygotowujące funkcjonariuszy do uczestnictwa w misjach poko-jowych: 1. kurs specjalistyczny przygotowujący do służby poza grani-cami kraju w kontyngentach policyjnych w charakterze eks-perta;  2. kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących służbę w jednostkach policji w ramach kontyngentów policyjnych;  3. kurs specjalistyczny dla kadry dowódczej kontyngentów po-licyjnych. Szkolenie przyszłych ekspertów prowadzone jest w niewielkich, co najwyżej dwunastoosobowych grupach. Nie przygotowuje policjan-tów pod kątem konkretnej misji w konkretnym państwie192, ale ogól-nie do pełnienia służby na misjach zagranicznych. Składa się z dwóch etapów: czterotygodniowego szkolenia językowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (do wyboru wariant ango- lub francuskojęzyczny) i pięciotygodniowego szkolenia praktycznego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Część praktyczna obejmuje 163 godziny zajęć z zakresu takich tematów jak: informacje o misjach pokojowych; za-sady aplikowania o stanowiska na misje; zasady pracy w wielokultu-rowym i multietnicznym środowisku; zasady zachowania się w tere-nie zagrożonym działaniem minersko-pirotechnicznym; psychofi-zyczne aspekty funkcjonowania człowieka w związku z misją; prawa człowieka i prawo humanitarne; monitoring, mentoring i doradztwo (ang. Advising). Obejmuje też doskonalenie praktycznych umiejętno-ści: jazdy samochodem terenowym, posługiwania się mapami i tech-nicznymi środkami komunikacji, udzielania pierwszej pomocy. Kurs kończy się rozmową kwalifikacyjną. Kursy dla policjantów zorganizowanych jednostek policyjnych prowadzone są w Szkole Policji w Słupsku pod kątem konkretnej mi-sji i łączą się z selekcją kandydatów: około 10% absolwentów trafia na listę rezerwową. Szkolenie trwa 177 godzin lekcyjnych (22 dni szkoleniowe) i obejmuje trzy moduły: 
                                                            192 Tego rodzaju szkolenie przechodzą oni po przybyciu do kraju docelowego jako 
induction training. 
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1. prawno-społeczne oraz techniczne uwarunkowania pełnie-nia służby w jednostce policji w ramach kontyngentu policyj-nego (wybrane zagadnienia służby policyjnej misji pokojo-wej, prawa człowieka i prawo humanitarne, profilaktyka stresu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz elementy psychologii grupy, udzielanie pierwszej pomocy, obsługa technicznych środków komunikacji i posługiwanie się mapą, zasady zachowania się w terenie zagrożonym działaniem mi-nersko-pirotechnicznym); 2. działania jednostki policji w ramach kontyngentu policyjnego (stosowanie środków przymusu bezpośredniego w warun-kach misyjnych, musztra ogólna i policyjna, pełnienie służby patrolowej na misji, zasady i sposoby użytkowania środków wzmocnienia, przywracanie naruszonego porządku publicz-nego z wykorzystaniem środków wzmocnienia, taktyka i techniki prowadzenia interwencji oraz działań antyterrory-stycznych, zabezpieczenie miejsc katastrof i awarii technicz-nych;  3. szkolenie strzeleckie (w tym użycie strzelb gładko lufowych i broni maszynowej). Każdą grupą opiekuje się weteran misji, którego zadaniem jest udzie-lanie szkolącym się porad merytorycznych podczas zajęć i po nich193. Kurs dla kadry dowódczej kontyngentów policyjnych trwa 80 godzin (10 dni) i obejmuje trzy bloki tematyczne: 1. aspekty organizacyjno-prawne dowodzenia poza granicami kraju (przepisy regulujące wykonywanie zadań oraz organi-zację jednostki/kontyngentu policyjnego, prawa człowieka i prawo humanitarne, prowadzenie gospodarki finansowej oraz materiałowo-technicznej, dokumentowania czynności dowódczych podjętych w czasie trwania misji); 2. dowodzenie kontyngentem policyjnym (aspekty psycholo-giczne dowodzenia w warunkach misji, elementy zarządza-nia, podstawy zarządzania kryzysowego); 3. doskonalenie umiejętności z zakresu posługiwania się języ-kiem angielskim podczas dowodzenia kontyngentem policyj-nym na misji194. 
                                                            193 Program kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w jednostkach 
Policji w ramach kontyngentów policyjnych – „DJPKP” [materiał niepublikowany]. 194 Program kursu specjalistycznego dla kadry dowódczej kontyngentów policyjnych – 
„KDKP” [materiał niepublikowany]. 
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Choć Unia Europejska nie wypracowała wspólnego programu szkolenia dla policjantów przygotowujących się do służby na misjach, to finansuje lub współfinansuje wybrane instrumenty doskonalące zintegrowanie i przygotowanie międzynarodowych sił policyjnych, biorących udział w misjach zarządzania kryzysowego pod egidą UE, ONZ, Unii Afrykańskiej oraz innych organizacji. Przykładem takiego instrumentu może być projekt EUPST II195.  W jego ramach w latach 2015–2018 międzynarodowe grupy po-licjantów z państw zaangażowanych w to przedsięwzięcie odbywały kilkudniowe treningi, łączące elementy teorii i praktyki z zakresu problemów, z jakimi można się zetknąć w trakcie różnorodnych misji pokojowych, jak również elementy praktyczne związane z reagowa-niem na sytuacje nadzwyczajne związane z ryzykiem utraty życia i zdrowia. W projekcie uczestniczyła także Polska, a dwa z ćwiczeń w ramach projektu EUPST II miały miejsce w Szkole Policji w Słup-sku196. Innym przedsięwzięciem są krótkie szkolenia prowadzone przez wspominany wcześniej CEPOL dla dwudziesto-trzydziesto-osobowych międzynarodowych grup funkcjonariuszy egzekwowania prawa z państw UE. 
 
Gry online jako remedium na lukę w szkoleniach umiejętności 
„miękkich”?  W kwietniu 2017 roku w ramach projektu Gaming for Peace (GAP) przeprowadzono częściowo ustrukturalizowane wywiady na temat wybranych aspektów służby na misjach z kilkudziesięcioma osobami, uczestniczącymi w przeszłości w takich misjach jako poli-cjanci. Pochodzili oni z Irlandii Północnej, Portugalii i Polski. Ich te-matyka wywiadów obejmowała między innymi sprawy związane z przeszkoleniem respondentów przed misjami i z adekwatnością tych szkoleń w kontekście późniejszych realiów misji. Szkolenia przed wyjazdem na misję Irlandczyków i Portugalczyków trwały 1–2 tygodnie, Polaków – około miesiąca.  
                                                            195 EUPST (ang. European Union Police Services Training). 196 http://www.policja.pl, [dostęp: 30.10.2018]. Projekt jest kontynuacją wcześniej-szego projektu EUPST z lat 2011–2013, w ramach którego przeszkolono około 250 funkcjonariuszy policji i żandarmerii. Zob. oficjalny film dokumentalny projektu, 
Proyecto EUPST (European Police Services Training), https://www.youtube.com, [dostęp: 30.10.2018].  
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Opinie na temat samych szkoleń były różne, zazwyczaj uznano je za niewystarczające, szczególnie w sferze tzw. umiejętności mięk-kich. Było to zwłaszcza widoczne w przypadkach policjantów – eks-pertów. Wielu respondentów już na miejscu misji doskonaliło swoją wiedzę i umiejętności (np. w sferze lokalnych języków i realiów geo-graficznych i kulturowych kraju pełnienia misji): respondenci zostali co prawda przed wyjazdem zapoznani z historią i tłem konfliktu oraz podstawowymi zasadami zachowania się obowiązującymi w lokalnej kulturze, ale z perspektywy późniejszych doświadczeń uznali to szko-lenie za niewystarczające, nie oddające całej złożoności sytuacji, zbytnio zorientowane na ostrzeganie przed zagrożeniami z pominię-ciem pozytywnych aspektów.  Programy szkoleń policyjnych przygotowujących do udziału w misjach pokojowych są zazwyczaj wynikiem pewnego rodzaju kompromisu pomiędzy troską o osiągnięcie celów edukacyjnych, a staraniem o utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów. Op-tymalny czas trwania, wielkość grup, zakres tematyczny, stosowane metody i środki dydaktyczne muszą zejść na dalszy plan, gdy fundu-sze są ograniczone. Ofiarą takich cięć często padają umiejętności miękkie. Wymagające czasu treningi pracy w zespole muszą zostać zastąpione przez wykłady na temat zasad kierowania, zapoznania się ze złożonymi aspektami bogatych kultur – przez pogadankę (choćby wygłoszoną przez znawcę tematu) – a na sprawy wykorzystania tego, co najlepsze w różnorodności personelu czasami w ogóle brak miej-sca.  Ideą projektu badawczo-rozwojowego, o którym mowa, Gra dla Pokoju – GAP197, finansowanego (grant numer 700670) przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020, było zidentyfikowa-nie luk istniejących w szkoleniu umiejętności miękkich niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wielokulturowych misjach pokojowych Unii Europejskiej, wskazanie dzięki badaniom własnym i analizie literatu-ry najlepszych praktyk w odniesieniu do przygotowania uczestników międzynarodowych misji pokojowych, a następnie zaprojektowanie innowacyjnego narzędzia szkoleniowego – gry online z gatunku „role-playing”, która w interesujący, a przy tym nie wymagający istotnych nakładów finansowych sposób, mogłaby pozwolić policjantom i woj-
                                                            197 GAP (ang. Gaming for Peace), przy czym ważna jest tu gra słów: “gap” to w języ-ku angielskim to „luka”. 
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skowym przygotowującym się do służby w realnych misjach pokojo-wych ćwiczyć te umiejętności.  W projekcie wzięli udział przedstawiciele środowisk akademic-kich, policji i wojska oraz przedsiębiorstw z Irlandii, Irlandii Północ-nej, Finlandii, Polski, Bułgarii i Portugalii. Jako wspomniane kluczowe umiejętności miękkie zidentyfikowano umiejętności komunikowania się, współpracy, podejmowania decyzji, rozwijano świadomość róż-norodności kulturowej, różnorodności płci oraz zarządzanie stresem.  Gra w wersji anglojęzycznej składa się z części wojskowej i poli-cyjnej. Została przetestowana między innymi przez polskich policjan-tów przygotowujących się do służby w charakterze ekspertów, którzy ocenili ją bardzo wysoko. Pozwala z jednej strony ocenić wybrane interpersonalne umiejętności uczestnika i z drugiej – wskazać mu właściwe zachowania i wybory (aspekt szkoleniowy).  Projekt GAP wpisał się w szersze trendy wykorzystania techno-logii tzw. „poważnych gier” (ang. serious games), projektowanych, aby uczyć, trenować i uświadamiać, przygotować ludzi do zapobiega-nia konfliktom i budowania pokoju198, a także innych rozwiązań wy-korzystujących internet199.  
                                                            

198 Można tu wymienić słynną grę Peace Maker, przeznaczoną dla arabskiej i izrael-skiej młodzieży, pozwalającą graczom na przyjęcie spojrzenia drugiej strony kon-fliktu. Zob.: Serious games – Peacemaker,  https://www.youtube.com, [dostęp: 30.10.2018]. Organizacja stowarzyszona z ONZ, Alians Cywilizacji Narodów Zjedno-czonych (UNAOC), prowadzi nawet konkurs dla twórców aplikacji i gier na najlep-sze gry stworzone, by generować nowe szanse dialogu międzykulturowego i zapo-biegania konfliktom. Nazwa konkursu brzmi PEACEapp, zob.: What we do projects, https://www.unaoc.org, [dostęp: 30.10.2018]. 199 Np. platforma szkoleniowa projektu IECEU (Improving the Effectiveness of Ca-pabilities in EU Conflict Prevention – Doskonalenie Efektywności w Zdolności Za-pobiegania Konfliktom przez UE), wprowadzającą w sześć studiów przypadków opartych na misjach i operacjach UE w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie, Libii, w Kongo, Republice Środkowoafrykańskiej i Sudanie Południowym oraz na terytoriach palestyńskich http://www.ieceulearning.eu, [dostęp: 30.12.2018]. 
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Abstract 
 Conflicts in the 21st century have forced qualitative changes in the way of training missionary personnel. Police forces are currently used in various joint operations, which include, among others, ele-ments of fight against terrorism, ensuring the security of civilians and training of security forces. New types of operations require corrected preparation systems. This article analyses the previous way of pre-paring such units as Individual Police Officers, Specialized Police Teams, Formed Police Units, as well as the issue related to the train-ing modification proposal, and one of them is the implementation of the virtual game “Gaming for Peace” as a supplement to the training gap through modern and more effective training.  
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POTRZEBY NOWOCZESNEJ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 
 
Wstęp  W dobie postępującej globalizacji, społeczeństwa ogarnia coraz większa obawa i lęk przed brakiem potencjalnych możliwości znale-zienia schronienia, w razie większego, bądź światowego konfliktu. Jednym z totalnych zagrożeń, coraz bardziej dramatycznie zapadają-cym w ludzką świadomość, stało się powstanie światowego terrory-zmu. Przerażenie budzi także widmo głodu, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się klimatu i szybkiego wzrostu liczby ludności na świecie.  Zagrożeniom z powodu głodu towarzyszy z kolei lęk przed tło-kiem. Mówi się nawet o erze tłoku, bowiem według obliczeń demo-grafów, pod koniec stulecia planetę może zamieszkiwać nawet 10 mld ludzi. Inny, globalny problem, to choroby cywilizacyjne, pod któ-rymi ugina się dzisiaj nauka i nikt nie wie, jak sobie z nimi poradzić. Inaczej niż minione generacje, dzisiejsze nie chcą pogodzić się z fak-tem, że się starzeją, przybierają na wadze, starszych ludzi zawodzi pamięć, a współczesny model kulturowy preferuje młodość, urodę, zdrowie i kreatywność. Obawy potęgują nie tyle same choroby i epi-demie, ile to, że uodpornione przez nadmiar leków organizmy, po-zbawione będą wsparcia nie nadążającej za tym zjawiskiem medycy-ny.  Coraz bardziej świadomi jesteśmy również, jak poważnym za-grożeniem dla zdrowia jest funkcjonowanie w zanieczyszczonym środowisku. Aktywizują się ruchy ekologiczne, podejmowane są też działania polityczne, coraz częściej w wymiarze europejskim. Nie-rzadko wśród „oskarżonych” znajduje się nasz kraj, w którym zanie-czyszczenie powietrza należy do najwyższych w Unii Europejskiej, a wśród dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż sześć jest w Polsce. Kraków znajduje się w ścisłej czołówce tego nie-chlubnego rankingu. Wobec informacji o smogu w największych światowych aglomeracjach, jest się czego obawiać.  
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Strach i lęki mają nie tylko wymiar globalny, ale i lokalny, często związany z problemami społecznymi. Coraz częściej wybrzmiewają niepokoje edukacyjne, sygnalizowane przez pedagogów, przerażo-nych narastającą agresją wśród młodzieży i brakiem dostatecznych narzędzi do radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.  Niepokoje mocno odczuwalne są także w społeczeństwach wie-lokulturowych, gdzie dochodzi do konfliktów, potrafiących przybie-rać niewyobrażalnie dramatyczne wymiary200. Świat stoi w obliczu wielu groźnych zjawisk, które przynoszą ból, kalectwo, głód, uzależ-nienia, patologie, narkomanie.  Media informują o masowych epidemiach, rozprzestrzenianiu się chorób, śmierci, cyberprzemocy, atakach terrorystycznych, torna-dach, trzęsieniach ziemi itp. Niezależnie od tego, czy w danym rejonie świata panuje pokój, toczy się wojna, czy mamy kryzys, lub innego gatunku zagrożenia, np. w postaci wcześniej wymienionych klęsk ży-wiołowych, wszystkie niepożądane skutki trzeba przezwyciężać, przygotowując do tego całe społeczeństwa. Należy w tym celu wyko-rzystywać powszechnie dostępne narzędzie, jakim jest edukacja, w jak najszerszym zakresie i na wszystkich poziomach, od przedszko-la począwszy. 
 
Edukacja medialna  Istotą edukacji medialnej jest uczenie społeczeństwa krytyczne-go, świadomego odbioru przekazu, w celu właściwego rozpoznawa-nia zawartych w nim treści, a także mogącego wynikać z nich prze-słania ideologicznego. Trafna reinterpretacja przekazu oraz umiejęt-ność prawidłowej recepcji jego treści, wzbogacona krytyczną reflek-sją, są celem skutecznie prowadzonej edukacji medialnej, która obej-muje kilka przedstawionych poniżej obszarów201. Kognitywistyczna teoria obejmuje całokształt problemów zwią-zanych z odbiorem komunikatów medialnych przez ludzki mózg. Z kolei technologia informacyjna zajmuje się narzędziową stroną zbierania, przetwarzania oraz prezentowania informacji przez czło-
                                                            200 T. Bogacz, „Oswajanie” grozy w ponowoczesnej kulturze jako jedna z możliwości 
niwelowania lęku, [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata, J. Fałowski, T. Iwanek (red.), Nysa 2014, s. 99–100. 201 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 369. 
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wieka202. Metodyka kształcenia medialnego uczy, jak przygotować nauczycieli do stosowania omawianych w tym rozdziale środków przekazu.  

  Schemat 1. Obszary edukacji medialnej 
Źródło: Opracowanie własne.  Edukacja medialna bywa błędnie utożsamiana z posługiwaniem się (obsługą) sprzętem audiowizualnym takim, jak odbiorniki radio-we, telewizyjne, komputery. Największa pomyłka dotyczy fałszywego pojmowania edukacji medialnej, jako nauki mającej zaznajamiać z technicznymi aspektami komunikacji społecznej, a więc z budową i funkcjonowaniem poszczególnych sprzętów i urządzeń, wykorzy-stywanych przez mass media. Błędem jest również stosowanie wyżej wymienionych kryteriów w dziedzinie komputerów. Tak więc fał-szywe wizje edukacji medialnej są groźne, ponieważ wypaczają jej obraz jako wyzwania stawianego przez współczesną cywilizację. Mówiąc kolokwialnie: wiedza dobrze pojmowana i przyswajana, nie-wiele ma wspólnego z gałkomanią. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży na wczesnym etapie edukacji.  Nieustanne uświadamianie o niebezpieczeństwach współcze-snego świata będzie sprzyjało prawidłowemu wychowaniu młodego pokolenia, w duchu poszanowania godności ludzkiej i tworzeniu wła-

                                                            202 B. Siemieniecki, Edukacja humanistyczna i komputery, [w:] Edukacja medialna, J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta (red.), Toruń 2002, s. 150. 
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ściwych warunków rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego, a także kształtowaniu dojrzałych, twórczych, krytycznych i konstruk-tywnych osobowości.  Należy wyrabiać w młodzieży wrażliwość moralną, poznawczą oraz estetyczną, także wobec występujących w przekazie medialnym (szczególnie wizualnym), dwóch mocnych bodźców, jakimi są seks i przemoc203. Kształtowanie wyobraźni dzieci, pojmowanej jako ele-ment sprzyjający rozwijaniu osobowości i pogłębianiu duchowości, jest jednym z podstawowych zadań edukacji medialnej. Równie waż-ne jest uczenie umiejętności krytycznego myślenia. Pozwoli to zapo-biec w przyszłości medialnej manipulacji, a tym samym popełnianiu błędów, wynikających z nieprawidłowego odbioru i rozumienia prze-kazywanych informacji.  
 
Nowoczesne metody edukacji dla bezpieczeństwa  Stan wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa nie przekła-da się, niestety na umiejętności w praktyce, gdyż realizowana jest zaledwie jej część. Nierzadko obserwujemy zaniechanie lub brak sku-tecznego działania w nagłych sytuacjach. A niejednokrotnie można się przekonać, jak wiele zależy od szybkiej reakcji. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi najwyższa stawka. Pierwsze 5 minut po zdarzeniu, najczęściej decyduje o życiu! Natychmiastowa reakcja wyprzedza wszystkie służby ratownicze. Widać więc, jak ogromne znaczenie ma praktyczne nauczanie przedmiotu.  Ważne jest również, aby praktyczne szkolenia posiadały wysoki poziom merytoryczny, z uwzględnieniem informacji o skutkach prawnych w razie popełnienia błędu podczas udzielania pierwszej pomocy, wynikającego z niewiedzy. Należy koniecznie zadbać o to, aby nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w udzielaniu pierw-szej pomocy, posiadali odpowiednie ku temu kwalifikacje. Istnieją już opracowane zasady organizacji szkoleń dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, istnieje potrzeba wyodrębnienia obecnych zagrożeń oraz tych, których należy się w przyszłości spodziewać. Stosowane dotychczas metody edukacji są niewystarczające. Ponadto brak jest praktycznych rozwiązań 
                                                            203 T. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amery-
kańskie, Częstochowa 2002, s. 112. 
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w postaci szkoleń (ćwiczenia z udziałem pozorantów, symulacje wy-padków drogowych, zadymienie, upadek ze schodów, ewakuacja po-szkodowanego z miejsca wypadku). 
 
Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020  Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa poprzez utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę przed zagrożeniami, katastrofa-mi naturalnymi, zmianami cywilizacyjnymi oraz działalnością ludzką, należy do podstawowych zadań państwa.  Program Ratownictwa i Ochrony Ludności jest pierwszym do-kumentem, całościowo i kompleksowo opisującym problematykę organizacji działań ratowniczych, podejmowanych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przez wszystkie podmioty pu-bliczne i społeczne, powołane do realizacji powyższych zadań. Zosta-ły w nim określone niezbędne kierunki i cele, które powinny być zre-alizowane w ratownictwie i ochronie ludności w latach 2014–2020204. Aby dokonać właściwego usystematyzowania potrzeb, prio-rytetów i przedsięwzięć, przeanalizowano obecny stan faktyczny i prawny w tej dziedzinie. Zidentyfikowano potrzeby i kierunki mody-fikacji rozwiązań prawnych i organizacyjnych, a w konsekwencji do-prowadzono do sformułowania potrzebnych rekomendacji.  Równolegle do dokonanej analizy stanu faktycznego programu ratownictwa i ochrony ludności, potrzebne jest wprowadzenie od-powiednich zmian w programie nauczania edukacji dla bezpieczeń-stwa. Co cztery lata sporządzany jest okresowy raport z realizacji Programu Ratowania i Ochrony Ludności, który stanowi podstawę strategicznego monitorowania stopnia osiąganych celów Programu. Istnieje zatem potrzeba obserwacji i oceny coraz to nowych zagrożeń, przede wszystkim po to, by móc wprowadzać je do programu eduka-cji dla bezpieczeństwa, również co cztery lata, równolegle z raportem.  
 
 
 
                                                            204 Program Ratownictwa i Ochrony Ludności wpisuje się w cel I.3. „Strategii Roz-woju Kraju 2020” pt. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidual-
nych potrzeb i aktywności obywatela, w szczególności poprzez realizację priorytetu rozwojowego I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela oraz jest dokumentem wykonawczym do „Strategii Sprawne Państwo 2020”, w części dotyczącej jej – celu 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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Unia Europejska w kontekście pomocy humanitarnej  Pierwsze strony gazet oraz programy informacyjne wypełnione są obrazami konfliktów i katastrof. Unia Europejska, za pośrednic-twem Biura Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej, udziela wsparcia ofiarom takich zdarzeń na całym świecie, stara się także zapobiegać kryzysom humanitarnym. Są to najważniejsze elementy jej działalności. Zgodnie z wartościami stanowiącymi fundament Unii – solidarnością, poszanowaniem godności ludzkiej, równością i tole-rancją – chroni ona ludzkie życie, ogranicza cierpienie i zapobiega mu oraz chroni godność osób, które znalazły się w trudnej sytuacji205. Unia Europejska realizuje strategie pomocy humanitarnej. Aby proces mógł stać się skuteczny, stworzono różne narzędzia, służące do oceny jej charakteru. Ustanowione zostały kryteria służące ustala-niu, kiedy sytuacja staje się kryzysowa oraz określaniu zakresu po-trzebnej pomocy, uwzględniając skalę katastrofy oraz własnych moż-liwości danego kraju czy regionu w przezwyciężeniu owego kryzysu. Unia zwraca ponadto szczególną uwagę na obszary wcześniej dotknięte kataklizmem, o których międzynarodowe media i darczyń-cy zdążyli już zapomnieć, mimo, że nadal istnieją tam duże potrzeby. Aby rozpoznać takie „zapomniane kryzysy” i udzielić stosownej po-mocy, przeprowadza się specjalne oceny aktualnego stanu. Działania Unii zmierzające do zapobiegania katastrofom i mini-malizowania ich skutków, mają zasadnicze znaczenie dla zapobiega-nia cierpieniom i dla ratowania ludzkiego życia. Prowadzone są za-równo na terytorium UE, jak i poza nim, a zakres osiągnięć jest bar-dzo szeroki: od skutecznej koordynacji na szczeblu europejskim, po udane szkolenie lokalnych ekspertów w innych częściach świata.  Od czasu uruchomienia programu DIPECHO206 w 1996 roku, UE zainwestowała na całym świecie ponad 255 mln euro w działania służące przygotowaniu na wypadek katastrof. Projekty finansowane w ramach programu, pozwoliły zmniejszyć szkody i ocalić życie ludzi oraz źródła utrzymania zagrożonych społeczności. Od 2007 roku UE zaangażowana jest w podejmowanie różnych inicjatyw z zakresu wczesnego ostrzegania, w tym internetowej plat-formy „Meteoalarm” oraz „Globalnego systemu ostrzegania o kata-strofach i koordynacji” – nieprzerwanie działającego systemu groma-
                                                            205 Education, Training and Youth, https://europa.eu,  s. 10, [dostęp: 24.12.2018].  206 Program UE polegający na ograniczeniu skutków klęsk żywiołowych.  
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dzenia danych i ostrzegania. UE inwestuje również w technologie słu-żące tworzeniu systemów ostrzegających przed konkretnymi zagro-żeniami, takimi jak powodzie, pożary lasów i tsunami. 
 
Przyszłość edukacji w obliczu reakcji na zagrożenia 
 Współczesna szkoła jest zaprzeczeniem słów Plutarcha207: 
„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który 
trzeba rozniecić”.  Zakuć – zdać – zapomnieć. To dalej tak działa. A głównym celem nauczyciela powinno stać się stymulowanie ciekawości ucznia w taki sposób, by uczenie stało się chęcią, a nie koniecznością. Albert Einste-in208, mówił: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki spo-
sób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Szkoły, uczelnie powinny być szlifierniami diamentów, pracowniami jubilerskimi oprawiającymi w złoto, platynę i srebro to, co wyrosło, rozkwitło. A jest tak, że: szkoły nie „uczą” myślenia, wytwarzają po-słusznych obywateli, pracowników, specjalistów, konsumentów, wy-borców, prowadzonych przez życie, media, korporacje, instytucje fi-nansowe, itp. Jak mocno wybrzmiewają tu słowa Einsteina: „Szkoła 
powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonij-
na osobowość, a nie jako specjalista” i jak wiele jest w tej kwestii do zrobienia. Zawód nauczyciela „jubilera ludzkich dusz”, który powinien przyciągać najlepszych, powołanych i szczególnie docenianych przez społeczeństwo idealistów, pedagogów, opiekunów stał się pracą „na akord”, z wykorzystaniem dziewiętnastowiecznych narzędzi oraz wiedzy. Ludzie ponadprzeciętni, którzy powinni rozniecać ogień, ar-tyści edukacji i pedagogiki, wtłaczani w tryby „szkolenia”, zmieniani są w treserów, albo poddają się i uciekają, albo toczą nierówną party-zancką walkę z ograniczeniami systemu209. To oczywiste, że aby kształtować jednostki, potrzebne są pro-gramy i nauczyciele – specjaliści. W tym wszystkim także edukacja o bezpieczeństwie. Ale... system nauczania nie ma uczyć życia, relacji mię-
                                                            207 Pultarch z Cheronel jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof-moralista oraz orator. 208 Niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia, twórca teorii kwantowej, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej, [dostęp: 25.12.2018]. 209 A. Watters, The Invented History of The Factory Model of Education, http://hackeducation.com, [dostęp: 22.12.2018]. 
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dzyludzkich, poszukiwania wartości i sensu, nie ma doceniać indywidual-ności. Nie jest w interesie systemu rozumieć, że każdy z nas uczy się nieco inaczej, w innym tempie. System nie widzi ludzi – wielowymia-rowych, unikalnych, cudownych w swojej złożoności. Mało istotne są emocje, uczucia, duchowy wymiar naszego funkcjonowania. Ten dramatyczny rozdźwięk pomiędzy założeniami funkcjonowania powszechnego systemu edukacji i celami, które ma realizować, a prawdziwymi, prostymi ludzkimi potrzebami, zarówno uczniów jak nauczycieli, jest obezwładniający, degenerujący jednych i drugich210. Widząc, w jaką stronę rozwijamy się jako społeczeństwo, jak zmienia się świat wokół nas, jak ewoluują rynki pracy, mechani-zmy ekonomiczne, świadomość, wyraźnie można zauważyć, jak nie-dostosowana jest szkoła, zakorzeniona w wizji edukacji, tworzonej 200 lat temu. 
 
Finlandia – pionier edukacji  Przyszłość Polski zależy niewątpliwie w ogromnej mierze od ja-kości edukacji. Skądinąd wiemy, że istnieją nowe systemy nauczania i kształcenia, gdzie uczniowie i studenci nie są „przymuszani” do życia według „mistycznych” wzorców, gdzie umożliwia się im twórcze dzia-łania. Dotyczy to również bezpieczeństwa. Tak się dzieje na przykład w Finlandii, która regularnie prowadzi w międzynarodowym rankin-gu badań umiejętności uczniów i studentów PISA211. Ugruntowała ona strategię nauczania w ciągu ponad 100-letniej historii. Edukacja od XIX wieku jest obowiązkowa dla chłopców i dziewcząt. W latach siedemdziesiątych kolejnego stulecia przeprowadzono reformy sys-temu, uważanego za elitarny. Wówczas dostęp do wiedzy uzyskały wszystkie grupy społeczne, a naczelnym hasłem reformy była „rów-ność szans, niezależnie od środowiska, dochodów czy miejsca za-mieszkania.”  Tak opracowany system szkolnictwa istnieje do dnia dzisiejsze-go, by każde dziecko chodziło do takiej samej szkoły. Nie pozwolono na powstanie prywatnych szkół, gdyż podstawowa edukacja ma być jednakowa dla wszystkich. Myśl edukacyjna brzmi „jeżeli pracujesz 
i się uczysz, możesz zostać kimś, albo mieć lepsze życie niż twoi rodzi-

                                                            210 J. Guc, Szkoła jest chora, szkoła jest zła, https://www.facebook.com, [dostęp: 22.12.2018]. 211 PISA (ang. Programme for International Student Assessment). 



106 
 

ce.” W 2012 roku badania PISA wykazały, że 56% młodych mieszkań-ców Finlandii żyje na wyższym poziomie niż ich rodzice. Przy czym we Francji to 45%, w Niemczech 24%. Główną zasadą szkoły podsta-wowej jest autonomia jej uczniów.  Nauczanie jest dostosowane do indywidualnego tempa każdego ucznia. Takiego modelu nie udałoby się zrealizować, gdyby wszyscy siedzieli w klasie. Działanie w grupie ma zachęcać do współpracy, a nie do rywalizacji. Dlatego brak ocen w szkole podstawowej, brak zadań, a tym samym brak klasyfikacji ucznia. Dzieci, które znają swo-ją wartość, nie mają problemów z zachowaniem. Przez nauczycieli są obdarzone zaufaniem, odwdzięczając się tym samym. Podobnie jest z pracą w zespole, podczas pracy z innymi nauczycielami.  Strategia polega na dostrzeżeniu ucznia z problemami. Drugi nauczyciel jest zawsze gotowy, by pomóc. Kluczowa dla całej przy-szłości ucznia jest natychmiastowa pomoc udzielana mu, gdy zajdzie taka potrzeba. Nauczyciele cieszą się wyjątkową niezależnością. Sa-modzielnie układają program, dobierają podręczniki i materiały dla każdego ucznia. Dyrektor szkoły natomiast, swoją rolą przypomina szefa przedsiębiorstwa, gdyż zatrudnia nauczycieli. Istotą jego pracy jest możliwość organizowania kadry według potrzeb szkoły. Dzieci w szkołach otrzymują podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, a także umiejętność wzięcia odpowiedzialności za wła-sną edukację. Licealiści samodzielnie wybierają przedmioty i kursy dwu– lub czteroletnie, na które chcą uczęszczać. Finlandia zyskała sobie wspaniałą opinię na całym świecie. Po-siada świetne szkolnictwo i szacunek do edukacji. To wartość nie do przecenienia. Jednak edukowanie nie jest statyczną rzeczą i musi się zmieniać. Zatem w 2015 roku przekształciła system, usuwając po-dział na przedmioty i zastępując go kursami tematycznymi. Reforma została przetestowana w kilku fińskich liceach. Do 2020 roku powin-na objąć całą Finlandię212.  Fiński system edukacji uważany jest za jeden z najbardziej uda-nych na świecie. Państwo to od lat uzyskuje najlepsze wyniki w ran-kingu PISA. Fińscy studenci znaleźli się w grupie najbardziej zadowo-lonych ze swojego systemu nauczania.  
 
 
 

                                                            212 The impact of globalisation on VET, http://www.ibe.edu.pl, [dostęp: 23.12.2018]. 
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Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Szwecji  Jedną z form podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na danym obszarze środowisk lokalnych, jest ich integracja. Wiąże się to z wy-rabianiem w ludziach poczucia przynależności do wspólnoty oraz tworzenia więzi środowiskowych. Zapoczątkowany w Skovde (Szwe-cja) program „Bezpieczne gminy”, został przeniesiony na polskie wa-runki i realia (m.in. w Tarnowskich Górach). Tworzenie tego progra-mu polega przede wszystkim na analizie najważniejszych i najbar-dziej prawdopodobnych zagrożeń́ w konkretnej gminie. Jego realiza-cja polega natomiast na stałej współpracy ze społecznością ̨ lokalną, która zostaje zaangażowana we wszystkie praktyczne działania, ma-jące na celu poprawę bezpieczeństwa. Prowadzone w Szwecji pro-gramy cieszą się ogromną popularnością i przynoszą bardzo dobre rezultaty. Integrują społeczność lokalną oraz podnoszą jej wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań́. 
 
Podsumowanie  Szybkie tempo przemian cywilizacyjnych oraz intensywny roz-wój informatyzacji jak i technologii mobilnej, nie może pozostać bez wpływu na współczesną edukację. Wprowadzenie znaczących zmian technologicznych w polskiej szkole, w tym w programie edukacji dla bezpieczeństwa jest koniecznością, aby dostosować ją do wymagań cyfrowej rzeczywistości w XXI wieku.  Bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach wspomaganie eduka-cji przez poszukiwanie skutecznych, innowacyjnych i efektywnych metod nauczania, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy cywiliza-cyjnych, które pozwolą otworzyć szeroki wachlarz możliwości.  W polskim nauczaniu konieczna jest ewolucja. Po pierwsze: do-stosowanie jej do dynamicznie zmieniającej się technologii, po drugie: uwzględnienie aktualnych treści nauczania, w tym nowych metod dydaktycznych w edukacji dla bezpieczeństwa.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej edukacji, istnieje konieczność jej dostosowania do współczesnych warunków w otaczającym świecie. Wymagane są zmiany, które pozwolą zapo-biegać pojawiającym się coraz to nowym zagrożeniom.  Bardzo istotne jest, aby całe polskie społeczeństwo, a szczegól-nie młodzież, były dobrze przygotowane, na wszelkie możliwe zagro-



108 
 

żenia cywilizacyjne, jak i te, które spotykają nas ze strony natury. Na-leży zrewolucjonizować proces nauczania i dostosować go – z jednej strony do predyspozycji i neurologicznych uwarunkowań poszcze-gólnych uczniów, z drugiej zaś do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, adaptując nowe technologie, które są istotnym elementem życia współczesnego ucznia. Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem, który wymaga zaangażowania zarówno władz państwowych, odpowiednich służb, organizacji jak i całego społeczeństwa. Tylko kompleksowe, cykliczne i zakrojone na szeroką skalę działania, w których będą uczestniczyć wszyscy, przyniosą pozytywne skutki w zakresie podniesienia po-ziomu bezpieczeństwa.  
 
Abstract  The article presents the needs of modern education for safety as an effective and also a cheap form of counteracting threats. The edu-cation process has a huge impact on knowledge and skills in the field of correct dealing in crisis situations. Its main goal is to develop the awareness of the whole society regarding security and to develop habits necessary for its strengthening. The author is leaning over the leading in the field of education – Finland and Sweden – which is a pioneer of the local environment. 
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Elwira Maria Pawlak  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,   

PRZECIWDZIAŁANIE DEMORALIZACJI ORAZ PRZESTĘPNOŚCI 
DZIECI I MŁODZIEŻY JEDNYM Z ELEMENTÓW POLITYKI  

BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA 
 
 

Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży są sygnałem 
o szczególnym wydźwięku. Dowodzą bowiem, że procesy socjalizacyjne nie 
dają pożądanych rezultatów, że między modelem rzeczywistości postulowanej 
i realnej powstaje wyraźny dysonans213. (Z. Błażejewski) 

 
Wstęp 
 Wydarzenia ostatniej dekady potwierdzają tezę, że świat, w któ-rym wszyscy są równi i wolni, okazał się być nie tyle utopijnym, co wysoce destruktywnym. Liberalizacja prawa oraz niepohamowane stosowanie zasady humanizmu XXI wieku, szeroko propagowanego w krajach Zachodu, przyczyniły się do drastycznych zmian sytuacji spo-łeczno-prawnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Analitycy alarmu-ją, że na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy diametralny wzrost ataków agresji w formie licznych zamachów terrorystycznych, wzmożonej przestępczości pospolitej i zorganizowanej oraz spotę-gowanej demoralizacji, zwłaszcza młodzieży214.  Dowodem drastycznych zmian są najnowsze dane dotyczące ilości odnotowanych czynów zabronionych, których sprawcami są również nieletni. Dla porównania Niemcy oraz Polska, tam obserwuje się diametralny skok statystyk dla popełnianych przestępstw na 1 mln mieszkańców oraz stopy bezpieczeństwa. Na przykładzie roku 2014 indeks dla Niemiec wynosił odpowiednio 29,13 oraz 70,89, a dla Polski 34,18 i 65,82215. Po napływie fali imigrantów do Niemiec, 
                                                            213 Z. Błażejewski, Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim, Szczecin 1994, s. 6. 214 K. Heisig, Obcy kulturowo imigranci w Niemczech: Demoralizacja, deprawacja, 
dzicz,  http://www.bibula.com, [dostęp: 07.04.2018]. 215 Europe: Crime index by country 2014 Mid-Year, https://www.numbeo.com,  [dostęp: 20.12.2018]. 
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którego szczyt datuje się na lata 2015–2017, wyniki prezentują się adekwatnie z liczbą 36,15 i obniżeniem stanu bezpieczeństwa do 63,84 w roku 2018 roku dla tego kraju216. Należy też podkreślić znaczną poprawę bezpieczeństwa dla Polski, z małymi odchyłami, ale trendem malejącym. Dodatkowo notuje się wyraźne zwiększenie po-parcia dla ugrupowań o skrajnych poglądach religijnych, ideologicz-nych czy nacjonalistycznych, statystyczny wiek członka takiej organi-zacji oscyluje w granicach 16–25 lat.  Dużym poparciem cieszą się organizacje młodzieżowe i kluby sportowe, w których liczba działaczy znacznie zwiększyła się po 2015 roku. Skrajne poglądy wynikają chociażby z programu młodzieżówek, takich jak Młodzież Wszechpolska, takie nastroje potwierdzają też sondaże przeprowadzonych wśród kibiców217. Jednoznacznie świad-czy to o ich popularności wśród młodzieży, a to właśnie oni, podatni na zabiegi indoktrynacji, manipulacji, radykalizacji, a często też pod presją środowiska i rówieśników, stają się cennym, bardzo efektyw-nym narzędziem w rękach fanatyków czy siatek mafijnych. Najdobit-niejszym tego przykładem są tzw. dzieci żołnierze218 czy „szczenięta kalifatu”.  
Geneza problemu 
 Walka z demoralizacją nieletnich, zmierzającą ku przestępczo-ści, powinna być poprzedzona rozpoznaniem przyczyn, a nie niwelo-waniem samych skutków. W ramach próby odpowiedzi na pytanie o przyczynę nasilenia się istniejącego dzisiaj problemu należy cofnąć się do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Okres ten słynął z absolutnej rewolucji obyczajowej, ale też wysokiej radykalizacji młodzieży oraz wyodrębnienia się zjawiska kontrkulturowości. To właśnie te zmiany na tle społeczno-ekonomicznym były początkiem kontestacyjnych ruchów młodzie-żówek w Stanach Zjednoczonych czy Francji wraz z innymi częściami Europy Zachodniej.  
                                                            216 Numbeo.com, Europe: Crime index by country 2018 Mid-
Year, https://www.numbeo.com, [dostęp: 10.01.2019]. 217 Nowy Sondaż Kibiców! – Ruch Narodowy na czele, Wolność druga, ogromny spa-
dek Kukiz’15, https://www.narodowcy.net, [dostęp: 20.01.2019]. 218 Dzieci-żołnierze (ang. child soldiers) wg Child Soldiers International: osoby po-niżej 18 roku życie wykorzystywane w celach wojskowych, https://www.child-soldiers.org, [dostęp: 20.01.2019]. 
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Wydarzenia z maja 1968 roku rozpoczęły łańcuch propagowa-nia pro-wolnościowej ideologii totalnego wyzwolenia. Przyczyniły się też do powstawania formacji przeciwstawiających się sztywnym re-gułom moralności, odrzucając tradycyjne normy społeczne głoszone przez ówczesne władze. Fale strajków, bunty społeczne, na których czele stały „dzieci kwiaty”219, wysuwały żądania o legalizację narko-tyków czy absolutną wolność seksualną z całkowitym odrzuceniem instytucji małżeństwa i rodziny. Zachwianą równowagę oraz nieza-dowolenie społeczne szybko wykorzystały skrajnie lewicowe ugru-powania, które w walce z kapitalizmem i burżuazyjnym stylem życia zapoczątkowały istnienie lewicowych organizacji terrorystycznych, jak np. – bardzo efektywna i jedna z najdłużej działających – Czerwo-ne Brygady220. Były to pierwsze ponadnarodowe organizacje terrory-styczne. Dodatkowo wychowanie bezstresowe, które przyczyniło się do zatarcia tradycyjnych wartości, takich jak rodzina lub nawet sza-cunek dla starszych i bohaterów narodowych, zastępowanych np. Harrym Potterem.  Społeczeństwo krajów Europy, a zwłaszcza jej zachodniej czę-ści, mierzy się dzisiaj z nowymi wyzwaniami w dziedzinie obrony państwa. Jednak obecnie źródłem postępującej kontrkulturowości wraz z radykalizacją nieletnich, a także problemem jest nie tyle nie-zrównoważenie społeczne, co mentalne i religijne. Europejską mło-dzież dzieli skrajnie lewicowy oraz skrajnie konserwatywny świato-pogląd. Podział zdań dotyczących kluczowych aspektów polityki spo-łecznej i religii, w tym problemu migracyjnego Europy, uwidacznia się w rozszerzeniu ruchów Antify oraz działaniach innych anarchi-stycznych i lewackich organizacji. Przykładem są chociażby wybory przeprowadzone we Francji i ostatnie starcia członków francuskiej Antify z policją, do jakich doszło w centrum Paryża 24 kwietnia br., po wynikach pierwszej tury wyborów221.  Zaobserwowaliśmy największe, aż 30% poparcie wśród wybor-ców dla partii Narodowego Frontu z Marine Le-Pen na czele, których przekonują izolacyjne propozycje kandydatki, między innymi za-mknięcie granic oraz marginalizacja wielomilionowej mniejszości 
                                                            219 Dzieci kwiaty: masowy, pacyfistyczny ruch młodzieży w latach sześćdziesiątych XX w. 220 Czerwone Brygady – historyczna włoska lewacka organizacja. Zob.: R. Białoskór-ski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010. 221 K. Turecki, Dom strachów: Francja, https://wiadomosci.onet.pl, [dostęp: 01.05.2018]. 
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muzułmańskiej. Przykłady można mnożyć i w ciągu ostatnich trzech lat wystąpiły one na obszarach większości państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, borykających się z problemem migracyjnym Europy. Warto zwrócić uwagę na rok utworzenia nie-których partii lub ich reaktywacji w ciągu ostatnich lat. W Austrii FPO – Wolnościowa Partia Austrii, w Niemczech AFD, Alternatywa dla Niemiec, założona w 2013 r., którą poparł co trzeci wyborca, która to stała się trzecią siłą polityczną w Niemczech222.  Młode pokolenie Niemców przyczyniło się natomiast do rekor-dowo wysokiego w stosunku do lat ubiegłych wyniku uzyskanego przez Partię Zielonych, co tylko dowodzi infantylności niemieckiej młodzieży. Polityka podległa „poprawności politycznej” i „proekolo-gii” nie jest w stanie trzeźwo ocenić rzeczywistych społecznych po-trzeb swojego kraju i wynikających z nich zagrożeń, w tym postępują-cej przestępczości.  Nie należy też zapominać o zachwianiu równowagi pomiędzy społeczeństwem autochtonicznym a napływowym. Do tego dochodzi rozprzestrzeniający się wśród uczniów i nauczycieli terror, którego ofiarami padają przeważnie dziewczynki223. Warto zaznaczyć, że za-grożenie dla bezpieczeństwa, w dzisiejszych czasach, wzrosło wraz z napływem imigrantów na tereny zachodniej części Europy, w szcze-gólności: Niemiec, Belgii, Francji, Szwecji224. Intensyfikacja imigracji odegrała główną rolę w spisie statystyk przestępczości z lat 2015–2017. Przestępcy to głównie mieszkańcy: Turcji, Arabii Saudyjskiej, Syrii itp., czyli osoby wywodzące się z zupełnie odmiennej gałęzi mo-ralno-kulturowej, jak też prawnej, w porównaniu do europejskiej. Ich populacja sięga ponad 50 % mieszkańców tych krajów. Częstą przy-czyną migracji tych osób są prognozy dużo lepszych warunków by-towych proponowanych przez kraje Europy Zachodniej. Wiele osób porównuje je nawet do „życia w raju”225. Z uwagi na odmienność kulturową separatyzm uwidacznia się i postępuje. Środowiska takie wykazują tendencje do szybkiego jed-
                                                            222 Wzrasta poparcie dla antysemickiej i antyimigranckiej AFD, https://www.tvn24.pl, [dostęp: 27.04.2018]. 223 Niemcy sterroryzowani przez islamskich imigrantów. Boją się puścić córki do szko-
ły, https://ndie.pl, [dostęp: 09.04.2018]. 224 Migration and migrant population statistics: immigrants 2016, https://ec.europa.eu, [dostęp: 10.04.2018]. 225 A. Holthausen, Imigranci na kursach niemieckiego: „Tu jest jak w raju”, https://fakty.interia.pl, [dostęp: 20.12.2018]. 



113 
 

noczenia się. Tworzenie się band szerzących strach i nawołujących do lokalnego patriotyzmu z czasem doprowadza do stanu, w którym pewne obszary terytorium są wyłączane spod kontroli władz. Nowym zjawiskiem są ruchy anarchistyczne przejawiające się w praktyce. Są to zamknięte enklawy – zwane no go areas. Jest to nieznany temat, który przerósł dotychczasowe prawo. Tworzy to wyzwanie dla przy-szłych rozwiązań prawnych. Powstawanie takich enklaw226, niena-dzorowanych przez policję, gdzie miejscowe, nieformalne związki ekstremistów czują się bezkarnie, ma jeszcze większy wpływ na de-moralizację nieletnich, bo pozostawia ich bez wyjścia, werbując w swoje szeregi. Miejsca takie istnieją już w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji i Włoszech. Ma to znaczący wpływ na egzekwowanie prawa w danym państwie, wpływając destabilizująco na całe jego struktury, zwłaszcza na system obrony. Utopijnym byłoby twierdzenie, że ist-nieje sposób na wyeliminowanie problemu. Niestety nie jest to moż-liwe. Jednakże można zminimalizować jego wpływ i wyeliminować szkodliwe skutki, odzyskując przy tym kontrolę. Kolejnym problemem, który zaciera różnice pomiędzy rodowi-tymi mieszkańcami terenów Europy a imigrującymi do nich mniej-szościami narodowymi, jest współczynnik dzietności rodzin imigran-tów. Względem ilości urodzeń dzieci dla kobiety w wieku rozrod-czym, tj. 15–49 r.ż., z 2014 r., na czele wymienia się kraje saharyjskie. W Nigerii liczba ta wynosi 6,89, w Somalii 6,8, w Jemenie 4,09. Nato-miast w danych przodują też: Irak z liczbą 3,41, Pakistan 2,86, Syria 2,68 i Izrael 2,62227. Należy podkreślić, że na wymienionych terenach toczą się konflikty zbrojne, a mimo to wskaźnik dzietności ponad dwukrotnie przewyższa minimalny próg zastępowalności pokoleń228. Inaczej sytuacja ma się w krajach Europy, w których poziom ten spa-da znacznie poniżej prostej.  Według obliczeń berlińskiego instytutu demograficznego dziet-ność niemieckich kobiet gwałtownie spada, a przeciętna liczba dzieci przypadających na jedną kobietę zmniejszyła się do 0,7 i wynosi obecnie 1,36. Jak podają źródła, imigranci ratują dzisiejszą demogra-fię na zachodzie. Największy przyrost urodzeń odnotowuje się wśród rodzin muzułmańskich, gdzie na każdą kobietę przypada 2,01 dziec-
                                                            226 Według PWN: teren otoczony obszarem o innym charakterze. 227 The World Fact Book: The Total Fertility Rate, https://www.cia.gov, [dostęp: 10.12.2018]. 228 Ibidem. 
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ka229. Stąd wywnioskować można, że zebrane dane w największym stopniu odzwierciedlają zachowania młodych imigrantów. Ze staty-styk wynika, że młodzi imigranci, głównie Turcy, popełniają aż poło-wę z 250 tys. przestępstw nieletnich (w ponad 80 mln Niemczech, jest ok. 3 mln muzułmańskich imigrantów)230. Oznacza to też, że do-tychczas prowadzone zabiegi asymilacji najwyraźniej nie odniosły skutku. Niestety według statystyk migranci nie asymilują się z lokal-nymi mieszkańcami. Biorąc pod uwagę różnice prawne, społeczne, kulturowe i światopoglądowe, tylko intensyfikuje to separatystyczne procesy zachodzące pomiędzy tymi grupami społecznymi. Wszystko ma miejsce na oczach dzieci, identyfikujących się z piramidą wartości jednej z grup, z którymi na co dzień wchodzą w bezpośredni kontakt. Nawet przychylność rządu w tym kierunku, próbującego załagodzić sytuację i tworzącego programy integracyjne na szeroką skalę, spo-tkała się z brakiem wdzięcznego odzewu. Mają one bardzo niską fre-kwencję, a głównymi powodami ich jakiejkolwiek popularności jest po prostu możliwość szybkiej nauki języka231. W kraju zauważamy podobny podział, z tym że polska młodzież zwraca się w kierunku poglądów prawicowych. Jest to wynik zmę-czenia Unią Europejską, kryzysem jej struktur oraz prawdopodobnie odpowiedź na infantylność polityki internacjonalizmu, nadmierną liberalizację prawa i niepohamowane stosowanie zasady humanizmu XXI wieku. To próba protestu względem braku reakcji władz Unii Eu-ropejskiej na przestępczość, a co więcej, fałszowania jej statystyk, czego najgłośniejszym przykładem jest Sylwester 2016 roku w Kolo-nii. Bagatelizacja problemu oraz brak prawnych środków przeciw-działania przyczyniły się do poszerzenia zasięgu wpływu zradykali-zowanych grup. Tak stało się w Szwecji. Dotychczas uznawana za je-den z najbezpieczniejszych krajów Europy, obecnie jest miejscem gwałtów, rozbojów, kradzieży, a terror na ulicach czy w szkołach stał się codziennością. Świadczy o tym przede wszystkim ogłoszenie 4. stopnia ryzyka zamachu terrorystycznego w 2015 roku232. 
                                                            229 I.D. Metzner, Niemcy mają najniższy przyrost naturalny na świecie, https://www.dw.com, [dostęp: 10.12.2018]. 230 K. Heisig, Obcy kulturowo imigranci w Niemczech: Demoralizacja, deprawacja, 
dzicz, http://www.bibula.com, [dostęp: 07.04.2018]. 231 A. Holthausen, Imigranci…, op. cit., https://fakty.interia.pl, [dostęp: 20.12.2018]. 232 Szwecja podnosi stopień zagrożenia terrorystycznego. Planowany był zamach? https://www.wprost.pl, [dostęp: 09.04.2018]. 
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Sytuacja taka nie dotyczy jedynie wspomnianej Europy Zachod-niej i nie dotyka tylko jednego kontynentu. Jak wskazuje analiza da-nych, w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił wzrost demoralizacji wśród nieletnich, za które stanęło przed sądem w 2000 roku 8 878, a w 2014 aż 15 524 nieletnich, w analizowanym czasie zanotowano wzrost liczby nieletnich przejawiających symptomy demoralizacji o 74,9%233. Co więcej, należy podkreślić, że trend ten nadal się utrzy-muje, biorąc pod uwagę czynnik demograficzny roczników. Analitycy wskazują, że bardziej optymistyczne są dane dotyczące czynów ka-ralnych, których liczba, odwrotnie niż liczba demoralizacji, maleje. Do 2007 roku utrzymywała się ona na dość wysokim poziomie, po czym zaczęła spadać234. 
 
Środowiska narażone na demoralizację 
 Sprawcami ataków agresji są coraz młodsi ludzie. Ich rozzu-chwalenie przeraża nawet lokalne władze, czego przykładem był ko-mentowanym w mediach atak na policjantkę we Francji235. Nie ulega też wątpliwości, że nieletni sprawcy czerpią wzorce z zamachowców, w tym tych najokrutniejszych, jak podczas próby zamachu w Berlinie w trakcie półmaratonu236. Mimo wysoce destruktywnego ekscesu z danych przedstawionych przez policję wynika jedynie, że szóstka zatrzymanych to młodzi ludzie w wieku od 18 do 21 lat. Popularność tego typu zachowania wśród młodzieży zatrważa. Niskie wyroki oraz możliwość złagodzenia kary powodują, że w szeregach nieformalnych gangów czy organizacji terrorystycznych znajdują miejsce nieletni237. Jak zauważają psycholodzy, dzieci, które nie mają odpowiednich wzorców, są dużo bardziej brutalne i bezwzględne niż dorośli. Nie mają one ukształtowanej żadnej skali wartości i bardzo łatwo jest wykorzystać ten stan rzeczy, zwłaszcza dlatego, że nie postrzegają jeszcze zła tak, jak dorosły człowiek238. Wykorzystują to ugrupowania 
                                                            233 Z. Błażejewski, Przestępczość nieletnich…, op.cit., s. 6. 234 Ibidem. 235 Francja. W sylwestra chuligani skatowali policjantkę. Macron zapowiada kary, http://www.newsweek.pl, [dostęp: 07.04.2018]. 236 Policja udaremniła atak na półmaraton w Berlinie. Podejrzany znał sprawcę za-
machu na jarmarku, http://wiadomosci.gazeta.pl, [dostęp: 09.04.2018]. 237Gwałt na Polce w Rimini. Skandaliczny wyrok włoskiego sądu, http://www.se.pl, [dostęp: 09.04.2018]. 238 D. Boćkowski, Jak pisklęta z gniazd: dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny świa-
towej, Warszawa 1995, s. 6. 



116 
 

o skrajnych poglądach, zapewniając małoletnim poczucie przynależ-ności do grupy. Kreują tym samym ich tożsamość na swoje podobień-stwo, stając się w ich oczach autorytetem.  Najbardziej narażone na demoralizacje są środowiska szkół średnich i studenckie. Brak perspektyw na przyszłość, presja grupy rówieśniczej, poszukiwanie autorytetów albo silna potrzeba przyna-leżności to powody ich uczestnictwa w grupach działających zdecy-dowanie i bezkompromisowo, co wiąże się z koniecznością równie radykalnego działania na rzecz danej partii, organizacji, ale też ulicz-nych band bądź drużyn sportowych i fanklubów.  Częstsza jest to jednak ucieczka w świat internetu, gdzie człon-kowie grup mogą poczuć pozorną anonimowość, żeby następnie sa-memu zacząć podżegać jej członków do łamania prawa, szerząc mo-wę nienawiści, nawołując i chwaląc popełnianie określonych występ-ków lub przestępstw czy rozpowszechniając treści mogące ułatwić potencjalnym sprawcom ich popełnianie. Z uwagi na ciężką wykry-walność oraz szybki, prosty przepływ informacji grupy mogą na za-mkniętych forach internetowych chwalić się swoimi dokonaniami, a przy okazji werbować nowych członków, czując anonimowość i bez-karność. Dodatkowo platformy takie jak Facebook, Twitter czy ko-munikator Telegram umożliwiają administrowanie grup poświęco-nych szerzeniu propagandy, rekrutacji nowych członków i planowa-niu ataków.  
Przyczyny problemu  Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, do których zaliczamy przestępczość i demoralizację związane z nieletnimi, wy-maga określenia oraz poznania czynników je rodzących. Przyczyny dewiacji nieletnich są różne i złożone, podobnie jak motywacja takie-go postępowania. Do najczęstszych przyczyn demoralizacji zaliczyć można: 

• Wpływ rodzin na zachowanie przestępne nieletnich. Przejawia się ono w wyznawanych tradycjach kulturowych, takich jak różnicowanie płci, czego przykładem może być sposób trakto-wania kobiet i patriarchalizm, ekstremalny reżim w rodzinach, a także różnego rodzaju patologie, do których zalicza się naduży-wanie alkoholu, narkotyków oraz przemoc w rodzinie; 
• Ignorowanie lub przyzwalanie na demoralizację i czyny prze-stępcze w placówkach publicznych, w szkołach, instytucjach 
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i przestrzeniach ogólnodostępnych. Przykładem jest likwidacja dużej liczby szkół specjalnych, która wytrąciła wielu placów-kom oświatowym z rąk narzędzie separacji tzw. trudnej mło-dzieży; 
• Hierarchia wartości systemowych oraz propagowanych reali-zowanych przy pomocy systemu edukacji lub poprawności poli-tycznej. Brak sankcji oraz skupienie się na tematach pobocz-nych, takich jak ruch proekologiczny, lub szukanie wirtualnego przeciwnika w obliczu realnych problemów społecznych, jakim jest np. wcześniej wspomniana asymilacja ludności; 
• Patologie społeczne otoczenia i przyzwolenie na przestępczość w środowisku, w którym nieletni się znajdują. Podstawą są zwyczaje, ale też brak unormowanych zakazów, przykładowo sankcji spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a nie in-nych, do tego przeznaczonych; 
• Brak miejsc możliwości rozwoju, zwłaszcza dla rodzin uboż-szych, oraz małe zaangażowanie opiekunów w przyszłość mało-letnich i rozwijanie ich pasji. Powoduje to szukanie zbiorowości, która daje poczucie przynależności, wzrostu własnej wartości, posiadania życiowego celu i jakiegoś autorytetu. Grupy te co do zasady są zamknięte i dla osób z zewnątrz sprawiają wrażenie elitarnych. W efekcie działań stadnych nietrudno im pozyskać nowych członków. Oczywiście nie jest to wyczerpana lista podłoża samego problemu. Często źródłem intensyfikacji takich zachowań jest niezadowolenie społeczne, w szerszym znaczeniu z otaczającej ich rzeczywistości, w węższym – z podejmowanych przez władze działań. Nie zawsze jed-nak przyczyna leży w reakcji społeczeństwa na działanie aparatu władzy. Działania te mogą być realizowane z innych pobudek i z za-miarem osiągnięcia innego celu. Mogą być również urzeczywistnie-niem długo przygotowywanego, etapowego i sterowanego ataku „pod przykrywką”, którego celem jest przejęcie poszczególnych sfer władz lub zmiany polityczno-prawne.  Zjawisko to od niedawna określa się pojęciem „działań hybry-dowych”, czyli procesów zmierzających do destabilizacji państwa od wewnątrz poprzez atak na sześć obszarów jego działalności: poli-tyczny, ekonomiczny, społeczny, militarny, informacyjny i infrastruk-tury. W tym przy użyciu szczególnie czynnika ludzkiego, a zwłaszcza sfanatyzowanej i nieugiętej młodzieży.  



118 
 

 
Demoralizacja – definicja pojęcia i sposób zapobiegania 
na przykładzie polskiego prawodawstwa 
 Jak zauważa Korcyl-Wolska239, szkodliwość czynów zabronio-nych popełnianych przez nieletnich charakteryzuje się wzrostem wraz z wiekiem ich sprawców. Biorąc to pod uwagę, bagatelizacja sytuacji, w której nieletni popełnił czyn karalny już na etapie naru-szania zasad współżycia społecznego czy popełniania występków, jest wysoce niebezpieczna. Nie można dopuścić do sytuacji, w której małoletni czują się bezkarni, bo, jak zostało to wcześniej wspomnia-ne, odbierają to jako jawną aprobatę takiego zachowania i przyzwo-lenie, a nawet motywację do ich dalszej realizacji, dlatego niezbędne jest działanie u podstaw, w placówkach oświatowych lub w momen-cie, gdy młodzież zaczyna przejawiać oznaki demoralizacji. Biorąc pod uwagę statystyki z lat 2013–2017, notuje się znaczny spadek przestępczości nieletnich oraz aktów świadczących o demoralizacji wśród młodzieży w Polsce. W związku z tym warto przyjrzeć się spo-sobowi działania polskiego ustawodawcy, który normuje kwestie za-pobiegania czynom przestępnym wśród nieletnich już na etapie de-moralizacji.  W Polsce demoralizacja stanowi kryterium decyzji o podjęciu odpowiednich działań wobec nieletniego w związku z dopuszczeniem się popełnienia przez niego czynu karalnego, co normuje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r.240 Zacho-waniem nieletniego, które świadczy o zaistnieniu tego zjawiska, jest naruszanie zasad współżycia społecznego, systematyczne uchylanie się od obowiązku oraz popełnienie lub popełnianie czynu o znamio-nach przestępnych, zarówno indywidualnie, jak i poprzez udział w zorganizowanych grupach. Zdemoralizowana młodzież najczęściej dopuszcza się zaniechania obowiązku nauki, używania alkoholu i in-nych środków odurzających oraz uprawiania nierządu, jak też wy-stępków o znamionach chuliganizmu, w tym umyślnego niszczenia mienia, drobnych kradzieży, udziału w zbiegowiskach. Jednakże, jak wynika z badań, zauważa się tendencję do wzrostu częstotliwości takiego zachowania. Co więcej, w skutkach wykraczają one poza gra-
                                                            239 M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004, s. 16. 240 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U.2018.0.966. 
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nice występków, kwalifikując się do czynów o rażącym stopniu lek-ceważenia porządku prawnego, ze szczególnym okrucieństwem lub o bardzo wysokim stopniu szkodliwości społecznej. Drobne kradzieże przeradzają się w oszustwa konsumenckie, a dotychczasowe ekscesy, przykładowo fanów piłki nożnej, prowadzą do krwawych zamieszek i bójek. Zamachy na zdrowie, wolność, cześć i nietykalność cielesną stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla dobra powszechnego i porządku publicznego. Zagrożona jest działalność instytucji pań-stwowych, samorządu terytorialnego, a przede wszystkim obywateli państwa. W toku działań zapobiegających demoralizacji nieletnich prowadzi się postępowanie opiekuńczo-wychowawcze nakierowane na wychowanie. Surowszą karą jest postępowanie poprawcze, umo-cowane wyrokiem sądu, polegające na umieszczeniu sprawcy w za-mkniętym zakładzie poprawczym. W postępowaniu z nieletnim bie-rze się pod uwagę osobowość nieletniego, w tym wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warun-ki jego wychowania. Przy postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym, pełniącym łagodniejszą funkcję, sąd może podjąć decyzję o zastosowaniu środków nie zmieniających, częściowo lub całkowicie zmieniających środowisko nieletniego oraz zastosowanie środków zabezpieczających. Są nimi: 
1) udzielenie nieletniemu upomnienia; 
2) zobligowanie do określonego zachowania, tj. zobowiązania się do: 

• przeproszenia pokrzywdzonego; 
• naprawienia szkody w formie przywrócenia do stanu po-przedniego lub świadczenia na rzecz pokrzywdzonego; 
• zwrotu rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czy-nu zabronionego (przepadek pozyskanego mienia); 
• wykonywania określonych prac; 
• podjęcia nauki; 
• uczestnictwa w określonych zajęciach o charakterze wy-chowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; 
• powstrzymania się od przebywania w określonym miejscu lub środowisku. 

3) ustanowienie nadzoru: rodziców lub opiekuna, organizacji młodzieżowej lub społecznej, zakładu pracy albo kuratora; 
4) orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów; 
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5) orzeczenie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wycho-wawczym, socjoterapii lub szkolno-wychowawczym, jak rów-nież w zawodowej rodzinie zastępczej. 
 
Wnioski – wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa  Gwarantem walki z demoralizacją jest świadomość jej istnienia, dlatego kluczem jest uświadomienie polityków oraz społeczeństwa o zagrożeniach, jakie płyną z ignorowania wszelkiego rodzaju agresji nieletnich. Wyjaśnienie konieczności wprowadzenia zmian w obsza-rze walki z terroryzmem wewnętrznym, a także poprawy środków poprawczo-zapo-biegawczych oraz obostrzenia karalności za czyny niedozwolone w ramach strategii obrony państwa jest kluczem do sukcesu dla utrzymania spokoju, a także możliwości kontroli ewentu-alnych buntów społeczności. 
 1. Diagnoza i przygotowanie planu działania Pierwszym etapem przeciwdziałania destabilizacji władzy jest diagnoza problemu i zaistniałych już skutków. Jest ona bardzo ważna ze względów praktycznych oraz prognostycznych, tj. śledzenia i ana-lizy jego różnych aspektów. To warunek niezbędny do podjęcia od-powiednich i skutecznych działań zaradczych.  2. Proces uświadamiania społeczeństwa Kluczem do sukcesu jest zdobycie poparcia społecznego. Nieste-ty bardzo często, pomimo szczytnych i racjonalnych celów, ich im-plementacja powoduje skutki odwrotne do zamierzonych, dając mar-ne wyniki lub nawet pogarszając sytuację. Wprowadzenie zmian musi odbyć się stopniowo, przyzwyczajając obywateli do trudnego okresu i przekonując do jego konieczności. W tym celu proponowane byłoby prowadzenie kampanii w instytucjach, miejscach publicznych i, co najważniejsze, w szkołach.  W odniesieniu do długoterminowych zmian należy wprowadzić w szkolnictwie szereg reform na rzecz obowiązkowych programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie, obronności, pra-wie i terroryzmie oraz zapewnienie ich merytorycznie adekwatnej realizacji. Przywrócenie zajęć przysposobienia obronnego jako jeden z obligatoryjnych przedmiotów w szkołach średnich, ale też podsta-wowych, jest pomysłem wartym rozważenia. Na ten czas kraje Euro-
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py Środkowej mają duże szanse, a stan świadomości zagrożenia ich obywateli od 2015 uległ znaczącej poprawie.  Ważną rolę odegrały katastrofy, które miały miejsce w zachod-niej części Europy w przeciągu ostatnich lat. Natomiast dla Francji, Niemiec, Belgii i wielu innych państw Unii Europejskiej na wprowa-dzenie tego etapu procesu może okazać się już zbyt późno. Jest on zarezerwowany dla krajów, które doświadczyły skutków destabiliza-cji władzy w stopniu umiarkowanym, nie krytycznym, a taki można przypisać wymienionym państwom. W każdym podobnym wypadku chaos jest nieunikniony, lecz usuwanie skutków niezbędne dla dobra kraju i jego obywateli. 
 3. Usuwanie skutków Jest to najtrudniejszy etap, który wymaga bezwzględności i cierpliwości, ale przede wszystkim pewności, że społeczeństwo jest w stanie udźwignąć ewentualne konsekwencje z niego wynikłe. 

 4. Wprowadzenie zmian systemowych, przystosowanie prawo-dawstwa i kadr Chociaż prawo karne nie jest jedynym instrumentem przeciw-działania i zapobiegania, to zmiana jego charakteru z prawa wysoce zliberalizowanego, działającego głównie w oparciu o „mediacje” i „re-socjalizacje”, na prawo bardziej represyjne, czyli „każące”, może stać się zbawienne i mieć samo w sobie charakter prewencyjny, wyklucza-jący sytuacje braku środków w momencie zaistnienia potrzeby ich użycia. Z przykrością należy stwierdzić, że obecnie jest to jedyne wyj-ście dla obrony, ale też egzekucji naruszenia dóbr prawnie chronio-nych. Okres próby humanitarnego podejścia nie zdał egzaminu, a prawo powinno być dostosowywane do stanu rzeczywistego. Tym samym jedynym rozwiązaniem jest uderzenie w obszar polityczny i społeczny, najpierw doraźnie, przy użyciu środków prawnych, czyli zaostrzeniem prawa karnego poprzez podniesienie granicy odpowie-dzialności nieletnich za popełnienie czynów zabronionych, którzy są traktowani pobłażliwie ustawą lub w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie, z art. 10 Kodeksu Karnego.  T. Bojarski trafnie zauważa, że nieokreślenie dolnej granicy wieku jest posunięciem słusznym, gdyż o wszczęciu postępowania decydować powinny względy celowości i realne potrzeby wycho-wawcze dziecka zdemoralizowanego. Niestety taka regulacja jest sprzeczna z międzynarodowymi standardami. W Konwencji o Pra-
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wach Dziecka, art. 40, podkreśla się niezbędność ustanowienia mini-malnej granicy wieku, poniżej której wobec dzieci nie można wszczy-nać postępowania w sprawie o naruszenie norm prawa karnego. Poza tym w ramach zadośćuczynienia za wszelkie formy sprawstwa, w tym sprawstwo kierownicze i polecające, podżeganie, pomocnictwo, a także usiłowanie popełnienia czynu o znamionach przestępczych, nawet w momencie dobrowolnego odstąpienia od popełnienia dane-go czynu lub działania na rzecz zapobieżenia skutków, sprawstwo lub próba powinna wiązać się z zastosowaniem przez sądy przynajmniej łagodnych środków karnych – przykładowo w postaci nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne, a dla osób niezdolnych do pracy fizycznej lub umysłowej – uiszczenia grzywny albo zobowiąza-nia do tego prawnych opiekunów. Chociaż polski system prawny wymaga jeszcze wielu zmian, to na przestrzeni ostatnich kilku lat wi-dać próby adaptacji porządku prawnego i dostosowania do aktual-nych zagrożeń, zwłaszcza pod względem ochrony państwa przed ata-kami terrorystycznymi różnych organizacji. Świadczy o tym ostatnia, bardzo radykalna, zmiana, czyli wprowadzenie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10.06.2016 r.241, która wyposażyła wła-dzę w narzędzia prawne usprawniające szybkość działania służb i znacznie poprawiła jakość przeprowadzanego przez nie nadzoru242,. Była to przełomowa zmiana, która spotkała się z krytyką, ale znacznie mniejszą, niż miałoby to miejsce wśród społeczeństwa nieświadome-go istniejących zagrożeń. Stąd godna pochwały jest przeprowadzona wcześniej kampania informacyjno-uświadamiająca, przygotowująca polskich obywateli. Regulacja zapewniła dostęp do wszystkich istot-nych, z punktu bezpieczeństwa państwa i obywateli, baz danych, któ-re w szerszej perspektywie umożliwiają też kontrolę działalności zorganizowanych grup w sieci. Duże znaczenie mają też proponowa-ne regulacje w obrębie instytucji strzału ratunkowego funkcjonariu-szy służb i obrony koniecznej w celu odparciu zamachu. Jest to tylko dowód racjonalności oraz przyszłego działania na korzyść polskiego ustawodawcy. Chociaż zmiany, które powoli zaczynają być wprowa-dzane w życie, są dopiero początkiem i pewne jest, że spotkają się z falą krytyki ze strony społeczeństwa, to biorąc pod uwagę proporcje 
                                                            241 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (Dz.U. poz. 904). 242 E. Pawlak, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, troska o bezpieczeństwo 
Polaków, czy próba inwigilacji? [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, G. Ciechanowski, M. Romańczuk, J. Pilżys (red.), Szczecin 2017, s. 159. 
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konsekwencji, które już są odczuwalne na zachodzie Europy, poświę-cenie obywatelskich wolności i przekonanie się do ich przyjęcia bę-dzie tylko kwestią czasu. Nie bez znaczenia jest też sposób wykona-nia. Zmiany systemowe, bez wcześniejszego doboru odpowiednich kadr i ich przeszkolenia, przyniosą marne efekty mimo realizacji ich założeń. Niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji umiejętności zatrudnionych kadr, określenie, czy aktualny poziom wiedzy nie wy-maga dodatkowego przeszkolenia oraz nabór nowych członków, spe-cjalizujących się w określonych zapotrzebowaniem dziedzinach. Określenie zapotrzebowania powinno nastąpić po uprzednim wyzna-czeniu ramowego planu działania, jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji systemowych. Warto też inwestować w profesjonalne wojsko i sprzęt ochrony cyberprzestrzeni, czego plany są już rozwa-żane243. Obydwa czynniki powinny być wyważone, by uniknąć prze-rostu liczby zatrudnionych osób nad zaopatrzeniem sprzętu oraz w drugą stronę.  5. Kontrola i nadzór Zmiana porządku prawnego wymaga przejrzystych regulacji i planu wykonania, nad którymi pieczę sprawować muszą określone władze. Organy nadzorujące, zobowiązane do cyklicznych kontroli, powinny być również nadzorowane przez hierarchicznie wyższe or-gany. Zalecane byłoby też wprowadzenie sankcji w celach gwaran-cyjnych dla jakości nadzoru i przeprowadzanych kontroli, a także ich usprawnienia. Dodatkowo w dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologii i mediów społecznościowych należałoby też wziąć pod uwagę terytorium cyberprzestrzeni oraz podjąć próby kontroli, przy-najmniej na poziomie ataków w postaci szerzącej się w internecie, mowy nienawiści. Nie oznacza to wprowadzania cenzury, lecz kontro-lę przepływu informacji. Media, będąc jednym z lepszych środków szybkiej komunikacji, wymagają nadzoru. Kontrole przesyłanych da-nych, spełniające kryterium podejrzanych, są kwintesencją walki z wszelkimi próbami jednoczenia się grup o skrajnych poglądach.   6. Nowe rozwiązania i pomoc na arenie międzynarodowej Silny sojusznik zawsze świadczy o podwyższonej zdolności pań-stwa do obrony, dlatego posiadanie go stanowić może dodatkową 
                                                            243 K. Kowalczyk, MON: będzie nowy rodzaj sił zbrojnych – wojska obrony cyberprze-
strzeni, https://www.pap.pl, [dostęp: 10.01.19]. 
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protekcję zewnętrznego, a niekiedy też wewnętrznego systemu ochrony państwa. W związku z tym w momencie osiągnięcia meritum dla urzeczywistnienia planów działania poprawiającego wewnętrzny stan bezpieczeństwa państwa, w ramach walki z demoralizacją mło-dzieży, przestępczością czy też tworzeniem się enklaw działających destabilizująco na panujący porządek prawny, warto rozszerzyć za-kres działania na arenę międzynarodową. Oczywiście, jak zostało już wiele razy podkreślone, nie istnieje panaceum na likwidację opisy-wanych zjawisk. Należy jednak dążyć do ich absolutnej minimalizacji. Warto na koniec przytoczyć łacińską sentencję docendo discimus, gdyż nawet w przygotowaniach do wojny, która może nastąpić, warto mieć zaplecze doświadczenia. Nic nie uczy lepiej, niż obserwacja i analiza na podstawie doświadczenia.  
Abstract 
 The events of the last decade confirm the thesis that the world in which everyone is equal and free proved to be utopian as well as highly destructive. The liberalization of the law and unrestrainedly applied principles of the 21stcentury humanism, widely promoted in the Western countries, contributed to drastic changes in the social and legal situation, both in Poland and worldwide. Analysts are alarming that over the past years, we have been observing a diamet-ric increase in the attacks of aggression, in the form of numerous ter-rorist attacks, increased common and organized crime and height-ened demoralization, especially of amongst the youth.  The evidence of these drastic changes is the latest data for the number of recorded offenses, of which juveniles are the perpetrators. Statistics show that young immigrants, mainly Turks, commit up to half of 250,000 juvenile offenses (in more than an 80 million large Germany – the Muslim immigrants reach about 3 million), but we also observe a clear increase in support for groups with extreme religious, ideological and nationalist views, whose statistical age of members fluctuate between 16–25 years old. This is clearly a sign of their popularity among young people, and it is them who are the most sus-ceptible for indoctrination, manipulation, radicalization and, often under the pressure of the environment and peers, becoming a valua-ble, very effective tool in the hands of fanatics or mafia nets. The most prominent example of this are the so-called “child soldiers”. 
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Piotr Malinowski Lotnicza Akademia Wojskowa    

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWIJANIA 
PRZYWÓDZTWA WOJSKOWEGO JAKO KOMPONENTU 
FUNKCJONALNEGO ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH SZ RP   

Wprowadzenie 
 W obecnym modelu osiągania zdolności operacyjnych SZ RP istotną rolę do odegrania mają komponenty funkcjonalne, wśród któ-rych znajduje się przywództwo wojskowe. Jednak przyjęty sposób jego kształtowania i postrzeganie przez pryzmat profesjonalnego wykształcenia dowódców i oficerów sztabowych, w świetle dotych-czasowych badań wydaje się niezbyt doskonałym odzwierciedleniem istoty problemu244. Dlatego rozważania zaprezentowane w poniż-szym materiale dotyczyć będą badań nad rodzimym dorobkiem w zakresie przywództwa wojskowego, składowych oraz czynników wpływające na odpowiedni jego poziom w odniesieniu do postrzega-nia go jako komponentu funkcjonalnego zdolności operacyjnych.  Zaprezentowana problematyka ma być również przyczynkiem do opracowania holistycznej koncepcji kształtowania przywództwa wojskowego jako komponentu funkcjonalnego zdolności operacyj-nych na wszystkich poziomach dowodzenia SZ RP. Jest ona także od-zwierciedleniem wyników kompleksowych badań, które prowadzone były pod egidą Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP jako rozwinięcie analizy nt. „Rozwijanie kompetencji przywódczych żołnierzy SZ RP”245. Badania te wykazały potrzebę rozwinięcia systemowego po-dejścia do koncepcji przywództwa, co ma skutkować wzrostem efek-tywności procesów rozwoju zdolności operacyjnych SZ.  
 
 
 
                                                            244 M. Gocuł, Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, Warszawa 2016, s. 98.  245 Rozwijanie kompetencji przywódczych żołnierzy SZ RP, sprawozdanie końcowe 
z analizy, Bydgoszcz 2018, s. 2. 
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Metamorfoza podejścia do przywództwa  
 Przywództwo, w tym przywództwo wojskowe jest określonym podejściem do istotnego problemu organizacji wojskowych, jakim jest sposób kierowania połączony z odpowiednim podejściem do podległego personelu. Jest ono mocno osadzone w uwarunkowaniach społecznych oraz ogólnie przyjętym i akceptowanym sposobie spra-wowania władzy. Podstawą reorientacji postrzegania przywództwa wojskowego były przeobrażenia wielu elementów złożonego syste-mu, jakim są siły zbrojne. Dotyczyły one sposobu organizacji, systemu dowodzenia, podmiotowości żołnierzy oraz systemu ich szkolenia w siłach zbrojnych, a także statusu wojskowych w społeczeństwie. Dodatkowym impulsem w przypadku polskich sił zbrojnych było wstąpienie Polski w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego i dąże-nie do zwiększenia szeroko pojętej interoperacyjności.  Rozwiązywanie złożonych problemów przywództwa w polskich realiach nie nastąpiło jednak dopiero w ostatnich latach, bowiem kwestie budowania odpowiednich relacji przełożony – podwładny oraz kształtowania pożądanej kultury współdziałania, sprzyjających realizacji złożonych i niebezpiecznych zadań w środowisku wojsko-wym dostrzegało wielu wcześniejszych badaczy. Jednak ich sugestie nie zawsze spotykały się z aprobatą ze strony decydentów, czasami zafascynowanych bardziej nowoczesną techniką bojową i rozwiąza-niami informatycznymi, niż problematyką społeczną jako determi-nantami efektywności funkcjonowania i rozwoju sił zbrojnych.  Prowadzone badania wskazują246, że w rodzimej teorii dowo-dzenia problemy przywództwa wojskowego przez wiele lat miały wymiar marginalny lub były poruszane jedynie w obszarze psycholo-gii oddziaływań wychowawczych. Szczególnie było to widoczne w badaniach i rozważaniach prowadzonych przez psychologów woj-skowych. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku zajmowano się dwoma aspektami dowodzenia, czyli sztuką taktyczną poprawnego rozgrywania działań zaczepnych i obronnych oraz sztuką wpływania na ludzi, na jednostki ludzkie i całe kolektywy wojskowe247.  Następnie pod koniec lat siedemdziesiątych kwestie związane z przywództwem akcentował, zajmujący się cybernetycznym ujęciem 
                                                            246 P. Malinowski, Wielowymiarowość przywództwa w środowisku wojskowym, roz-prawa habilitacyjna, „Zeszyty Naukowe AON” 2013. 247 P. Przewłocki, O sztuce panowania nad sobą, [w:] Zbiór materiałów o niektórych 
cechach osobowości dowódcy, Warszawa 1961, s. 38.  
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dowodzenia, Leszek Kuleszyński. W trakcie analizy zbioru zasad do-wodzenia, jako jedną z nich wskazywał autorytet, który miał wynikać nie tylko z zajmowanego stanowiska, ale również z osobistych cech człowieka248. Oprócz autorytetu, jako zasadę dowodzenia, związaną z przywództwem wymieniał jedność personelu. W tej zasadzie ogni-skowały się nie tylko kwestie doboru personelu, ale także kształto-wanie odpowiednich relacji w zbiorowości i budowanie podległego zespołu.  Natomiast w latach siedemdziesiątych część zagadnień związa-nych z cechami przywódczymi badano przy okazji konkretyzowania wzorca osobowego dowódcy249. Dotyczyło to wartości wskazywanych obecnie jako fundament budowania relacji przywódczych, a uznawa-nych za składniki osobowości lidera – dowódcy.  Na początku lat osiemdziesiątych coraz częściej badacze dowo-dzenia czerpali inspirację z teorii organizacji i zarządzania. Wyróż-niano dalej dwa aspekty dowodzenia, ale zmodyfikowano nieco ich interpretację. Pierwszym z nich miało być dowodzenie procesami technologicznymi, czyli środkami walki, nazywane komenderowa-niem, a drugim dowodzenie procesami organizacyjnymi, czyli ludźmi, zwane rozkazywaniem250. Dostrzegano również zjawisko przywódz-twa, a za jego podłoże wskazywano autorytet moralny i fachowy do-wódcy, nie zaś autorytet władzy. Przywództwo interpretowane było jednak, pod wpływem poglądów prakseologicznych251, jako oddziały-wanie na zachowania członków przez przywódcę w grupie niefor-malnej.  Na podstawie analiz założeń teorii prakseologicznej Piotr Za-charjasiewicz wskazywał na możliwość łączenia roli kierownika i przywódcy oraz tworzenia jednolitej struktury formalnej i nieformal-nej w obrębie grupy, w której zasięg kierowania i przewodzenia jest jednakowy252. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku oryginalny model osobowości dowódcy, zawierający wiele aspektów współcze-
                                                            248 L. Kuleszyński, Dowodzenie wojskami a cybernetyka, Warszawa 1967, s. 192.  249 M. Sidor, System oceny osobowości dowódcy, Warszawa 1975, s. 98 i 229.  250 P. Zacharjasiewicz, Dowodzenie i jego funkcje w świetle psychologii, Warszawa 1983, s. 5, passim. 251 Na podstawie T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organiza-
cji, Kraków 1978, s. 200.  252 P. Zacharjasiewicz, Dowodzenie i jego funkcje..., op. cit., s. 11. 
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snego przywództwa stworzył Bronisław Smyksy253. W modelu tym au-tor zwracał uwagę nie tylko na cechy charakteru, ale także na umiejęt-ności interpersonalne, kierownicze oraz etyczne. Kolejne lata to nikłe zainteresowanie problematyką zbieżną z przywództwem. Jej akcenty pojawiają się jedynie w pracach doty-czących psychologii dowodzenia. Dopiero zmiany ustrojowe końca lat osiemdziesiątych XX wieku i przeobrażenia sił zbrojnych zaszczepiają badaczy nowymi ideami związanymi z rolą dowódcy i jego relacjami z podwładnymi. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to występowa-nie w teorii dowodzenia trzech równoległych nurtów, które w mniej-szym lub większym stopniu zajmowały się zagadnieniami związanymi z przywództwem w dowodzeniu.  Pierwszym z nich była kontynuacja badań psychologicznych, któ-rych wyniki materializowały się w serii publikacji pod redakcją Miro-sława J. Dyrdy254. Już w jej pierwszej części pojawiły się odniesienia do problematyki podejmowanej wcześniej przez badaczy osobowości. Po raz kolejny podkreślono, że dowodzenie ma dwa aspekty: organizacyj-ny, związany z czynnościami rozkazywania i wykonania rozkazów, oraz humanistyczny, rozumiany jako współzależność i współdziałanie w procesie realizacji złożonych zadań. Kolejny nurt ogniskował się wokół badań nad kulturą dowodzenia. Jego przedstawiciele mocno akcentowali, że „dowodzenie jest sztuką i efektem działania zespołu ludzi”255. Wskazywali ponadto, że każdy dowódca przewodzi, a „prze-wodzenie opiera głównie na swojej sile duchowej i umiejętności od-działywania na ludzi”256.  Dowodzić, inaczej kierować, przewodzić – według poglądów jednego z czołowych przedstawicieli tego nurtu, Sylwestra Piotrow-skiego – to nic innego jak stać na czele, kierować kimś, okazywać swoją wyższość, rozkazywać lub narzucać swoją wolę, co można czy-nić w różnej formie i na różne sposoby. Jednak cechami, takimi jak dobre przygotowanie oraz należyty poziom wiedzy ogólnej i wojsko-wej nie da się zastąpić oddziaływania, jakie zapewnia przywództwo. Był to nurt, który ostatecznie przekształcił się w bardzo zinstrumen-
                                                            253 B. Smyksy, Psychologiczny model osobowości dowódcy i oficera sztabu, Warszawa 1989, s. 22.  254 Była to seria Psychologia dowodzenia, cz. 1, 2, 3, 4, ukazująca się w wydawnictwie AON, Warszawa 1995–1998.  255 S. Piotrowski, Dowodzenie w działaniach taktycznych, Warszawa 1995,  s. 399. 256 Ibidem, s. 400. 
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talizowane postrzeganie dowodzenia. Spowodowało to odejście od wcześniejszych prób postrzegania humanistycznego aspektu dowo-dzenia i skupienie się na stronie formalnej, wynikającej z posiada-nych przez dowódcę uprawnień do rozkazywania, wpływania na funkcjonowanie organów dowodzenia oraz podległe wojska. Ostatni ze wskazanych nurtów reprezentowali badacze różnych aspektów przywództwa w organizacji, dążący do przeniesienia zało-żeń ogólnej teorii organizacji i zarządzania na grunt wojskowy. Wśród nich znaleźli się teoretycy poszukujący określenia zależności między dowodzeniem i przywództwem, a także popularyzujący idee przywództwa w warunkach wojska. Część z nich skupiała się na do-skonaleniu form jego kształcenia wysnuwając liczne wnioski dotyczące potrzeb i charakteru zmian edukacyjnych, nastawionych na efektywne kształcenie cech związanych z umiejętnościami przewodzenia w woj-sku257.  Niektórzy z reprezentantów tego nurtu wskazywali także na znaczenie rozwiązania, w którym pożądane jest łączenie w edukacji wojskowej profesjonalnego przygotowania dowódczo-specjalisty-cznego z przywództwem258. W nurcie tym podkreślano również po-trzebę dostosowania polskich rozwiązań do rodzimej mentalności i świadomości społecznej wojska, bez zbytniego bezkrytycznego przenoszenia wzorców innych armii Sojuszu259. Prowadzono w nim także badania, których celem było formułowanie założeń doskonale-nia umiejętności interpersonalnych dowódców260.  Pod koniec ubiegłego i początku nowego wieku do badań nad przywództwem włącza się coraz liczniejszego grono badaczy woj-skowych skupiających swoją uwagę głównie na ogólnych teoriach i założeniach przywództwa261, przywództwie w edukacji wojsko-
                                                            257 B. Szulc, L. Kanarski, Przywództwo w dowodzeniu wojskami. Kształcenie cech przy-
wódczych, Warszawa 1998.  258 M. Wiatr, Przywództwo i profesjonalizm jako współczesne wyzwania Bundesweh-
ry, [w:] Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współczesnego 
świata, L. Kanarski, B. Rokicki, J. Świniarski (red.), Warszawa 1999, s. 100–101. 259 R. Pęksa, Przywództwo wojskowe – system rozwoju przywódców – podstawy 
przywództwa w pododdziale na podstawie doświadczeń Sił Zbrojnych USA, [w:] 
Przywództwo wojskowe. Tradycje – Teoria – Praktyka, L. Kanarski, R. Pęksa, A.C. Żak, (red.) Warszawa 1998, s. 68–133.  260 M.J. Tomczak, Kształtowanie umiejętności interpersonalnych dowódcy, [w:] Oficer, 
dowódca, wychowawca: z zagadnień współczesnej myśli pedagogicznej w wojsku, Warszawa 1996, s. 105–112.  261 S. Sirko, Zarys przywództwa, Warszawa 1999.  
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wej262 lub identyfikacji umiejętności i kompetencji przywódcy w woj-sku263. Kontynuowane są poszukiwania wielu szczegółowych rozwią-zań, w tym związanych z takimi problemami jak: wkomponowaniem przywództwa w system edukacji wojskowej264, identyfikacją najważ-niejszych kompetencji przywódczych oraz włączeniem ich w ogólną strukturę kompetencji dowódczych265, jak również tworzeniem założeń przywództwa w wojskach lądowych266 i systemu wartości przywódcy wojskowego267.  Stworzona została również, oparta na szerokich badaniach sonda-żowych, ogólna teoria przywództwa w środowisku wojskowym skupia-jąca szereg perspektyw, usystematyzowanych w sześć wymiarów przy-wództwa, do których zaliczono wymiary: organizacyjny, grupowy, in-dywidualny (jednostkowy), kulturowy, etyczny i edukacyjny268. Przed-stawione wysiłki szeregu badaczy oraz uwarunkowania funkcjono-wania sił zbrojnych stają się przyczynkiem do powrotu w ogólnej teo-rii dowodzenia, do dostrzegania rangi podejścia psychospołecznego i istotności jego założeń związanych z podmiotowością jednostek ludz-kich oraz znaczeniem autorytetu jako podstawy jednej z zasadniczych płaszczyzn dowodzenia269.  Problematyka przywództwa coraz bardziej utrwala swoje miejsce w teorii dowodzenia, a wzbudzane przez nią zainteresowanie zaowo-cowało kompleksowym raportem270, który może stać się podstawą two-rzenia nowych holistycznych rozwiązań w polskich siłach zbrojnych dotyczących również roli i wpływu przywództwa na osiąganie zdolności operacyjnych.    
 
 

                                                            262 L. Kanarski, Przywództwo w praktyce szkolnictwa wojskowego, Warszawa 2005.  263 T. Majewski, Przywództwo w dowodzeniu wojskami na szczeblu taktycznym, War-szawa 2002.  264 L. Kanarski, Przywództwo …, op. cit. 265 T. Majewski, Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, rozprawa habilitacyjna, „Zeszyty Naukowe”, Warszawa 2006. 266 Przywództwo w dowodzeniu wojskami lądowymi RP, B. Szulc (red.), cz. II, War-szawa 2002.  267 W. Karawajczyk, Aksjologiczne dylematy przywództwa wojskowego, „Zeszyty Naukowe AMW” 2004, nr 4(159). 268 P. Malinowski, Wielowymiarowość…, op. cit., s. 141, passim.  269 Podstawy dowodzenia, J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Warszawa 2007, s. 9 i 16. 270 Rozwijanie kompetencji…, op. cit. 
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Przywództwo jako jeden z filarów budowania 
zdolności operacyjnych  

 Dokonując ogólnej interpretacji zdolności w kontekście funk-cjonowania organizacji można wskazać, że są one stanem posiadania określonych możliwości i potencjału do ich wykorzystania poprzez połączenie takich elementów stanowiących elementy składowe mo-deli organizacyjnych, jak: ludzie, systemy działania (zarządzania), efekty działania, infrastrukturę i materiały oraz będące w dyspozycji technologie. Jednocześnie w odniesieniu do środowiska organizacji wojskowych zgodnie z interpretacją wypracowaną w Sojuszu „…zdolność operacyjna to właściwość zapewniająca możliwość pro-wadzenia działań z zamiarem osiągnięcia określonego celu (zamie-rzonego efektu)”271.  Na tej podstawie powstała narodowa definicja zdolności okre-ślająca ją jako „…potencjalną sprawność, możliwość podmiotu wyni-kającą z jego cech i właściwości, pozwalającą na podjęcie działań zmierzających do osiągniecia pożądanego efektu”272. Jednocześnie zakres każdej zdefiniowanej zdolności niezbędnej siłom zbrojnym ma, zgodnie z przyjętymi założeniami, obejmować „(…) system, który dostarcza produkt lub rezultat”, a jest on złożoną kompozycją takich elementów jak: doktryny, organizacji, szkolenia, środków materiało-wych273 (rzeczy niezbędnych do wyposażenia sił zbrojnych), przy-wództwa, personelu, infrastruktury i zagadnień interoperacyjno-ści274. Przedstawione elementy składowe zdolności są współzależne, 
                                                            271 Executive Working Group (reinforced) Defence Planning, NDPP Conceptual Con-
siderations, “Food-for-thought paper”, AC/281-WP(2009) 0002 (EWG(R)) za M. Gocuł, Wpływ zarządzania…, op. cit., s. 26. 272 Koncepcja ustanowienia Organizatorów Systemów Funkcjonalnych, zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 19.10.2012, ibidem, s. 81.  273 Środki materiałowe tożsame są w narodowych dokumentach wykonawczych z terminem „sprzęt wojskowy (SpW)”, co wynika z art. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) i jest zbieżny również z terminem „uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW)” powszechnie stosowanym w Siłach Zbrojnych – por. Metodyka planowania i programowania rozwoju Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 83. 274 Zgodnie z sojuszniczymi założeniami DOTMLPF-I (ang. Doctrine, Organization, Training, Material, Leadership, Personnel, Facilities – Interoperability) – zob. Acro-
nyms & Definitions, Allied Command Transformation, https://www.act.nato.int, [dostęp: 26.11.2018] oraz BI-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements, SHAPE, October 2011, Mons 2011, s. 1 i Allied Commander Transformation Directive 
Number 80-7, Norfolk 2005, s. 5.  
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współdziałają ze sobą i tworzą podstawy funkcjonowania spójnego systemu rozwoju sił zbrojnych. Przywództwo jako komponent funkcjonalny zdolności jest w ogólnej interpretacji postrzegane jako profesjonalne wykształcenie wojskowe dowódców i oficerów sztabowych, którzy wykorzystują zdolności operacyjne275. Jednak kluczem do właściwej interpretacji jego roli jest zrozumienie, że postrzeganie go w kontekście wykształ-cenia odnosi się do społecznego aspektu edukacji, czyli kształcenia i doskonalenia umiejętności przewodzenia. Oznacza to, wskazaną we wspominanej analizie276, potrzebę budowania systemu edukacji woj-skowej, która będzie oparta nie tylko na budowaniu wiedzy i do-świadczenia technicznego, ale także elementu humanistyczno – spo-łecznego, zapewniającego odpowiednie umiejętności do kierowania zespołami ludzi i instytucjami w złożonych warunkach funkcjonowa-nia organizacji wojskowych. Optymalnie przygotowany model syste-mu powinien zapewnić przygotowanie przywódców od poziomu dru-żyny do czterogwiazdkowego generała, którzy są w stanie zarówno w czasie pokoju, konfliktu i wojny kierować podwładnymi i prowadzić działania podległych wojsk.  Jednocześnie kompleksowe podejście do przywództwa woj-skowego kształtującego zdolności operacyjne powinno być oparte na odpowiedniej i ujednoliconej bazie pojęciowej oraz założeniach dok-trynalnych regulujących najistotniejsze założenia problematyki przywództwa w resorcie obrony narodowej. Kolejnym niezwykle istotnym problemem jest, wskazane we wnioskach z analizy, stwo-rzenie narodowego   …instytucjonalnego modelu przywództwa oraz systemu rozwijania i doskonalenia kompetencji przywódczych w obszarze dotyczącym działalności dyscyplinarnej i wychowawczej, systemu dowodzenia, systemu szkolenia (podsystemy: kształcenia zawodowego, szkolenia dowództw i sztabów, szkolenia wojsk, szkolenia rezerw osobowych), działalności organizacyjno-kadrowej, działalności kontrolno – rozli-czeniowej, systemu wykorzystania doświadczeń (SWD) i działalności naukowo – badawczej277.  
                                                            275 Za L. Surawski, Proces tworzenia sił odpowiedzi NATO z pododdziałów wojsk lą-
dowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, Warszawa 2013, s. 88, na podstawie A Holistic Approach to NATO Research and Technology, „Concept Paper” 2008, s. 3–4, https://almud.cmima.csic.es.  276 Rozwijanie kompetencji…, op. cit., s. 2. 277 Ibidem, s. 3.  
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Nie należy zapominać, że przywództwo jako komponent funk-cjonalny zdolności operacyjnych jest również zjawiskiem organiza-cyjnym, które charakteryzuje odpowiednie relacje wśród personelu i wewnątrz zbiorowości w niej występujących oraz kulturę sprzyjają-cą tym relacjom, a także sposób postępowania jednostek, które mają być uznawane za przywódców278.  Dlatego też rozwijanie przywództwa jako komponentu funkcjo-nalnego zdolności operacyjnych należy postrzegać nie tylko jako od-powiednie kształcenie, ale także przez pryzmat działań organizacyj-nych, czyli tworzenia kultury przywództwa, klimatu organizacyjnego oraz budowania kapitału ludzkiego o odpowiednim sposobie postę-powania jednostek wyznaczanych na stanowiska dowódcze. Działa-nia organizacyjne, aby przynieść zamierzone efekty wydaje się celo-wym realizować na wszystkich poziomach przywództwa, czyli strate-gicznym, organizacyjnym i bezpośrednim, a także w relacjach między korpusami oficerów i podoficerów.   
Doskonalenie przywództwa wojskowego 

 Analiza rozwiązań sił zbrojnych wybranych państw Sojuszu uwzględnionych we wspomnianej analizie279 oraz w badaniach wła-snych280 wskazuje, że głównymi elementami modelu przywództwa, które mogą stanowić podstawę jego konfigurowania są: atrybuty i cechy przywódców oraz ich kompetencje specjalistyczne i społeczne określone z uwzględnieniem przyjętego podziału poziomów przy-wództwa281 oraz szczególnych warunków jego realizowania. Jedno-cześnie na podstawie prowadzonych badań282 można wskazać, że umiejętności potrzebne do odpowiedniego realizowania czynności podejmowanych w ramach przewodzenia mogą być przyswajane i rozwijane na drodze kształcenia/uczenia się. Dotyczy to szeregu kompetencji społecznych, których jednak trudno znaleźć dokładne wyjaśnienie, bowiem jest to termin w teorii organizacji dość nieostry, choć dość szeroko intepretowany. Uzyskane wyniki obserwacji wska-
                                                            278 Zob.: P. Malinowski, Wielowymiarowość…, op. cit., s. 141. 279 Rozwijanie kompetencji…, op. cit., s. 10, passim. 280 P. Malinowski, Wielowymiarowość…, op. cit., s. 76, passim. 281 Na wskazane przywództwo bezpośrednie, organizacyjne, strategiczne. 282 W. Karawajczyk, Wybrane metody kształtowania kompetencji społecznych u kan-
dydatów na przywódców wojskowych, „Bezpieczeństwo, Obronność, Socjologia”, 2015, nr 1, s. 102. 
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zują jednocześnie, że mimo podejmowanych prób, nigdzie w rodzimej literaturze nie zostały jednoznacznie określone kompetencje (w tym społeczne) liderów wojskowych. Prowadzone analizy wskazują na-tomiast, że jednymi z lepszych i opartych na szeregu badań rozwiąza-niach są propozycje zawarte w materiałach i podręcznikach przy-wództwa armii Stanów Zjednoczonych i Kanady.  Dodatkowo kształcenie umiejętności przywódczych w warun-kach organizacji wojskowej jest przedsięwzięciem trudnym, bowiem wymaga przełamywania wewnętrznych sprzeczności wynikających z różnorodnych potrzeb organizacyjnych. Kształcenie w wojsku ma od strony wymagań służbowych przygotować dowódcę posłusznego i zdyscyplinowanego, a z perspektywy przywódczej lidera posiadają-cego własną wizję, samodzielnego, który ma być zdolny do przeła-mywania dotychczasowych stereotypów i wdrażania zmian wpływa-jących na efektywne osiągniecie zamierzonego celu działania. Dlatego wydaje się uzasadnione przyjęcie założenia, że istotą kształtowania umiejętności przywódczych przyszłych liderów wojskowych jest za-poznanie z wiedzą i mądrością innych, uczenie się na przykładach, a następnie przenoszenie nabytych w ten sposób kompetencji przy-wódczych do praktycznych sytuacji szkoleniowych, które – choć po-dobne – nigdy nie będą dokładnie takie same, jak działania bojowe. Będzie to w konsekwencji, wymagało od kandydatów na liderów ujawnienia wykazania twórczego podejścia do napotkanych proble-mów i ujawnienie swojego kapitału decyzyjnego i społecznego. Prowadzone obserwacje i analizy procesu kształcenia w wybra-nych armiach państw Sojuszu wskazują, że w procesie przygotowania liderów wojskowych znajdują zastosowane wszystkie znane w peda-gogice metody nauczania/uczenia się oraz wychowania służące wzbogacaniu wiedzy i poszczególnych umiejętności283. Uzupełnie-niem ich są spotkania ze znanymi dowódcami (przywódcami woj-skowymi) oraz coraz szerzej obecnie stosowane, dostosowane do specyfiki i poziomu dowodzenia szkolonych, symulacje komputerowe o charakterze interaktywnym. Symulacje te umożliwiają doskonale-nie umiejętności przywódczych podczas działania w zainscenizowa-nych warunkach.  
                                                            283 Należą do nich zarówno metody podające, problemowe, aktywizujące, jak i prak-tyczne, a najczęściej: analizy wzorów osobowych, studia przypadków, wykłady i seminaria, a także ćwiczenia praktyczne skoncentrowane na przywództwie w trakcie realizacji elementarnych zadań w roli lidera wojskowego. 
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Natomiast w warunkach polskich sił zbrojnych, w przypadku przywództwa, które należy do jednej z trzech najwyżej ocenianych grup kompetencji służbowych284, najczęściej docenianymi formami doskonalenia umiejętności są porady przełożonych i kolegów oraz kursy w ramach systemu doskonalenia zawodowego. Respondenci, prowadzonych w ostatnich latach badań wskazywali również na zna-czenie samokształcenia oraz wykorzystania specjalistycznych publi-kacji285.  Znaczącym miejscem zdobywania doświadczenia przywódczego jest w opinii respondentów także udział w misjach zagranicznych, a bardzo perspektywicznymi kursy i warsztaty kompetencji społecz-nych, jak również zajęcia uzupełniające z tego zakresu realizowane w jednostkach wojskowych. Na podstawie kompleksowej analizy wy-ników badań można przyjąć założenie, że kształcenie i doskonalenie przywódców wojskowych wszystkich szczebli najlepiej opierać na modelu kształcenia/ uczenia się poprzez interakcję teorii (zasad) oraz ćwiczeń praktycznych (doświadczenia) lub odwrotnie, wspiera-nego przykładami osobowymi (wzorce historyczne) oraz innymi stu-diami przypadków wybranych działań militarnych, co prezentuje ry-sunek 1.   

  Rys 1. Ogólny model kształcenia/uczenia się przywódcy wojskowego Źródło: J. Adair, Rozwijanie umiejętności przywódczych, Warszawa 2007, s. 97.  
                                                            284 G. Predel, J. Łatacz, Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście 
realizacji zadań służbowych, Warszawa 2014, s. 41. 285 Ibidem, s. 32, passim.  
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Odpowiednie podejście do modelowego rozwoju kompetencji przywódczych powinno być więc wieloaspektowe, co rekomenduje także prowadzona w siłach zbrojnych przedmiotowa analiza odwołu-jąca się do wzorców innych armii Sojuszu286. Jednocześnie wskazuje ona na potrzebę konsolidacji systemu kształtowania kompetencji przywódczych z pragmatyką kadrową (kierunki rozwoju zawodowego i określanie potrzeb szkoleniowych), a także systemem kształcenia uzupełniającego kadr jednostek i insty-tucji oraz włączenie diagnozy kompetencji przywódczych do systemu opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych. Aby przywództwo mogło być wartościowym i odpowiednim komponentem funkcjonal-nych zdolności operacyjnych niezbędne wydaje się także, akcentowa-ne w prowadzonych w siłach zbrojnych analizach,287 zintegrowanie wzajemnych więzi funkcjonalnych organu zarządzającego zdolno-ściami operacyjnymi na poziomie strategicznym z wojskowymi pla-cówkami akademickimi i szkoleniowymi przy jednoczesnym współ-działaniu z centralnym organem kadrowym.  
 

Podsumowanie  Podjęta dla potrzeb niniejszego materiału próba odpowiedzi na sformułowany we wprowadzeniu problem pozwala stwierdzić, że przywództwo wojskowe na odpowiednim poziomie jest w perspek-tywie długookresowej gwarantem posiadania sprawnych, mobilnych i interoperacyjnych sił zbrojnych,  
 które w sposób systemowy i proaktywny będą dostosowywały posia-dane zdolności operacyjne do zmian zachodzących w otoczeniu i tym samym utrzymywały gotowość do wykonania postawionych przed nimi zadań288.   Jednak osiąganie optymalnego poziomu przywództwa wymaga przyjęcia i stałego doskonalenia zintegrowanego modelu jego kształ-towania w siłach zbrojnych. Celowym wydaje się również wskazanie na potrzebę, a być może nawet na konieczność systematycznego prowadzenia dalszych badań zjawiska przywództwa jako komponen-

                                                            286 Rozwijanie kompetencji…, op. cit., s. 50, passim. 287 Zaprezentowane w M. Gocuł, Wpływ zarządzania…, op. cit., s. 199, passim. 288Ibidem, s. 26.  
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tu zdolności operacyjnych i determinantu efektywnego funkcjonowa-nia sił zbrojnych.  Budowanie zdolności operacyjnych opartych na właściwym po-ziomie przywództwa jest w obecnych uwarunkowaniach funkcjono-wania sił zbrojnych pożądanym rozwiązaniem. Przywództwo jest bowiem rodzajem zasobu organizacyjnego, który może być stymula-torem potencjału rozwojowego organizacji wojskowej, jaką są siły zbrojne, a w porównaniu z innymi czynnikami może być ciągle pro-duktywne i twórcze, wtedy jednak, kiedy wykazuje się o nie należytą dbałość. Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że podejmowane w ostatnich latach działania mogą w niedalekiej przyszłości zaowo-cować stworzeniem optymalnego modelu rozwijania przywództwa wojskowego i jego pełnej integracji z procesem pozyskiwania nie-zbędnych siłom zbrojnym zdolności operacyjnych.  
 
Abstract 

 Achieving the operational capabilities required by the armed forces remains a significant challenge associated with shaping the appropriate levels of their functional components. At the same time, individual components are multi-faceted structures that require the right approach and systemic solutions. The situation is similar in the case of military leadership that is one of the identified functional components of operational capabilities. The presented material in-cludes the results of research on transformations of the approach to military leadership. It also indicates limitations and ability to shape its level in the context of the needs related to armed forces develop-ment by obtaining appropriate operational capabilities. 
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Waldemar Zakrzewski Akademia im. Jakuba z Paradyża   

RYZYKO PLANOWANIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH  
W ASPEKCIE OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCI PRZEPRAWOWYCH 

 
 

Wstęp 
 Dynamika zmian i złożoność środowiska bezpieczeństwa XXI wieku generuje nowe wyzwania dla Sił Zbrojnych RP. Konse-kwencją takiej sytuacji jest profesjonalizacja, restrukturyzacja oraz modernizacja wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Konstytucja RP sta-nowi:   Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) stanowią kluczowy element systemu obronnego naszego kraju. Miejsce i rola SZ RP w procesie budowy bezpieczeństwa Polski wynikają zarówno z po-trzeb bezpieczeństwa i obrony narodowej, jak również ze zobowiązań sojuszniczych oraz uczestnictwa w działaniach na rzecz międzynaro-dowego pokoju i stabilności289.   Konstytucyjnym zadaniem Sił Zbrojnych jest „ochrona niepod-ległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”290.  Aby Siły Zbrojne mogły podołać tym zadaniom oraz móc szybko i adekwatnie do zagrożeń reagować, powinny posiadać i rozwijać swoje zdolności. Dotyczy to również zdolności przeprawowych wojsk inżynieryjnych. Geograficzne i geopolityczne położenie naszego kraju wymaga wysokich zdolności przeprawowych wojsk inżynieryjnych. Problem starzejącego się sprzętu inżynieryjnego do urządzania i utrzymania przepraw mostowych i desantowych zauważony został już kilka dekad temu, lecz działania podejmowane w celu jego elimi-nacji można nazwać pozornymi. Doprowadzono do sytuacji, że znaczna część sprzętu inżynieryjnego w wojskach lądowych częścio-wo nie odpowiada wymaganiom, które wynikają z celów interopera-
                                                            289 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, pkt 106. 290 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997, art. 26, pkt 1. 
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cyjności. Resursy techniczne sprzętu są sztucznie przedłużane a nie wprowadza się na wyposażenie pododdziałów wojsk inżynieryjnych nowego i nowoczesnego sprzętu do urządzania i utrzymania prze-praw mostowych i desantowych. Wskaźnik nowoczesności sprzętu przeprawowego wojsk inżynieryjnych pozostaje na poziomie lat sie-demdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku a jego parametry tak-tyczno-techniczne stale się pogarszają. Próby pozyskania dla Sił Zbrojnych RP nowoczesnego sprzętu podejmowano na początku XXI wieku lecz całkowicie spaliły one na panewce.  Planowano zakup pojazdów amfibijnych parku M-3 produko-wanego przez niemiecką firmę EWK z siedzibą w Kaiserslautern. Dzięki pozyskaniu tych pojazdów polscy saperzy mogliby szybciej budować mosty pontonowe liczba żołnierzy potrzebnych do budowy tych mostów byłby znacznie obniżony. W wywiadzie dla „Przeglądu Wojsk Lądowych” płk dypl. Bogusław Bębenek291 twierdził:   W ramach zakupów priorytetem jest wyposażenie pododdziałów wojsk inżynieryjnych w samodzielny park mostowo-promowy M-3 oraz maszynę inżynieryjną MID. Oszczędności wynikające z wprowa-dzenia parku M-3 zamiast parku pontonowego PP-64 to sześciokrot-ne zmniejszenie kosztów eksploatacji, trzykrotne kosztów osobo-wych, a przy tym wielokrotny wzrost zdolności bojowych292.   W opinii oficerów Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych, decyzja o zakupie tego rodzaju sprzętu podyktowana był potrzebą dostoso-wania wyposażenia pododdziałów przeprawowych do założeń oraz standardów wojsk inżynieryjnych państw NATO.   Jeśli chodzi o sprzęt przeprawowy, nie jest możliwe zmniejszenie jego wymiarów. Dlatego dąży się jedynie do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji, a przy tym zwiększenia zdolności bojowych. Te właśnie czynniki zdecydowały o zakupie dla wojsk sił wysokiej gotowości szybkiego samobieżnego parku mostowo-promowego M-3. Może on manewrować na płytkich wodach dzięki zastosowaniu nowej genera-cji odrzutowego napędu wodnego pump jet, umieszczonego na rufie 
                                                            291 B. Bębenek, Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych w latach 2003–2011 oraz Szef Szefostwa Inżynierii Wojskowej w latach 2011–2014. 292 B. Bębenek, Nowe oblicze Wojsk Inżynieryjnych i Wojsk Lądowych, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 2003, nr 4, s. 9. 



140 
 

i dziobie głównego korpusu, który jest obracany o 360°. Ma także możliwość obrotu w miejscu i trawersowania293.  Umowę w sprawie dostaw pojazdów amfibijnych armia polska podpisała w 2001 roku pierwsze pojazdy miały trafić do Polski już w 2003 roku, jednak niemiecka firma zbankrutowała i zamówiony sprzęt nigdy nie dotarł do jednostek wojsk inżynieryjnych. W 2003 roku Polska zaangażowała się w misję stabilizacyjną w Iraku. Priory-tetowym zadaniem stało się wyposażenie wojsk inżynieryjnych w sprzęt do rozpoznawania i usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz ochrony żołnierzy realizujących te zadania. Pro-blematyka modernizacji i unowocześniania sprzętu przeprawowego wojsk inżynieryjnych odłożona została na półkę. 
 
Charakterystyka terenu Polski w aspekcie potrzeb 
przeprawowych 
 Historia wojen, od czasów starożytności do czasów nam współ-czesnych, zawsze przedstawia przeprawy przez przeszkody wodne jako bardzo skomplikowany i jeden z najtrudniejszych w realizacji rodzaj działań bojowych. Przeszkody wodne powodowały, że często wielcy wodzowie maszerowali ze swoimi wojskami wiele kilome-trów, często nadkładając drogi, aby znaleźć dogodne miejsce do prze-kroczenia rzeki. Rzeki posiadały także znaczenie taktyczne, strate-giczne oraz polityczne. Wielokrotnie nacierające wojska zmuszane były do zatrzymywania się nad ich brzegami ze względu na brak wy-starczających sił i środków do ich przekroczenia. Z kolei politycy wy-korzystywali przebieg rzek do ustanawiania naturalnych granic po-między państwami w czasie osiedlania się ludności na nowych tere-nach. Taki układ granic na wiele lat gwarantował pokój w rejonach przygranicznych. Natomiast broniące się wojska bardzo często traktowały koryta rzek jako swoiste barykady, które chroniły własne wojska po drugiej stronie oraz jako dogodny czynnik wzmacniający organizację wła-snych linii obronnych. Zwrócił na to uwagę pruski teoretyk Carl von Clausewitz w swym dziele „O wojnie”, w którym aż dwa rozdziały poświęcone są rozważaniom na temat wykorzystania rzek do organi-
                                                            293 L. Gawrych, W. Kowalczyk, Tendencje rozwojowe sprzętu inżynieryjnego, „Prze-gląd Wojsk Lądowych”, 2003, nr 4, s. 69. 
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zacji i prowadzenia obrony. Opisując właściwości rzek Clausewitz wskazuje je jako jedno ze szczególnych środowisk, mających kluczo-wy pływ na działanie wojsk.  Polska jest przepięknym krajem, na terytorium którego wystę-pują liczne rzeki, mnóstwo kanałów, jezior oraz terenów bagiennych. Taka sytuacja nie pozostaje bez znaczenia na prowadzenie działań bojowych na lądzie. Te naturalne przeszkody terenowe mogą sku-tecznie ograniczać mobilność wojsk, ale także stwarzać bardzo do-godne warunki do organizacji i prowadzenia skutecznej obrony. W Polsce wody zajmują 8265 km², co stanowi 2,6% powierzchni kra-ju, z tego 3170 km² przypada na jeziora zaś 5090 km² – na rzeki. Ich gęstość jest zróżnicowana294. Większość polskich rzek stanowi dorze-cze dwóch rzek: Wisły i Odry. Najdłuższymi przeszkodami wodnymi w Polsce są: Wisła, Odra, Warta, Noteć, Bug, Narew i San. Oprócz rzek na terenie naszego kraju znajdują się również kanały o znaczeniu wojskowym. Najważniejsze z nich to kanały: Wieprz-Krzna (140 km), Augustowski (80 km), Elbląski (62,5 km), Gliwicki (41,5 km). Analiza mapy hydrograficznej terytorium RP wskazuje, że prze-szkody wodne o szerokości większej niż 10 m występują średnio co 6–7 km, spośród których około 70% posiada szerokość w granicach 50 m. Należy również zauważyć, że przeszkody wodne na odcinku 1285 km (co stanowi około 26,2%) wyznaczają położenie natural-nych granic naszego państwa. Analiza przeszkód wodnych o szeroko-ści nie mniejszej niż 10 m wykazała, że na obszarze naszego kraju występują przeszkody wodne: do 20 m – stanowią 63,0% ogólnej liczby przeszkód, ze względu na wysokość danej przeszkody stanowią one odpowiednio: 
• 20–50 m – 11,0%, 
• 50–100 m – 12,5%,  
• 100–50 m – 5,0%,  
• 150–300 m – 4,5%  
•  powyżej 300 m – 4,0%295. W takich uwarunkowaniach nowego znaczenia nabiera potrzeba jak najszerszego stosowania pojazdów taktycznych, które posiadają zdolność do pływania i samodzielnego pokonywania przeszkód wod-nych. Umożliwiłoby to znaczne usamodzielnienie się pododdziałów 

                                                            294 A. Bujak, M. Wrzosek, Forsowanie przeszkody wodnej w aspekcie sojuszniczym, Warszawa 2002, s. 5. 295 Ibidem, s. 9. 
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w zakresie zdolności pokonywania przeszkód wodnych. Współcze-śnie w wojskach lądowych najnowocześniejszym transporterem jest Kołowy Transporter Opancerzony (KTO) Rosomak. Pojazd ten kon-strukcyjnie przystosowany jest do samodzielnego pływania. Jednak zabiegi techniczne związane z „dopancerzeniem” wielu KTO spowo-dowały utratę przez te pojazdy zdolności do samodzielnego pływa-nia. Tym samym zachodzi potrzeba posiadania inżynieryjnych środ-ków przeprawowych do urządzania przepraw przez przeszkody wodne dla tych pojazdów.  
Zdolności przeprawowe wojsk inżynieryjnych 
 Wieloletnia restrukturyzacja i reorganizacja polskiej armii nie ominęła wojsk inżynieryjnych. Z wyjątkową łatwością obniżano stan liczebny naszej armii kosztem pododdziałów wojsk inżynieryjnych. Likwidowane były całe jednostki inżynieryjne, które realizowały za-dania zabezpieczenia przepraw przez przeszkody wodne. Z mapy sił zbrojnych zniknęły pułki pontonowe i drogowo-mostowe a ilość pod-oddziałów pontonowych i desantowo-przeprawowych została ogra-niczona do stanu stawiającego pod znakiem zapytania utrzymanie przez wojska inżynieryjne zdolności do zabezpieczenia przepraw mostowych.  Dowódcy dywizji pozbawieni zostali własnych sił i środków in-żynieryjnych do urządzania przepraw mostowych, promowych i desantowych. Dziś w strukturze organizacyjnej wojsk inżynieryj-nych wojsk lądowych funkcjonują dwa pułki saperów i pułk inżynie-ryjny. Urządzanie i utrzymanie przepraw siłami tych jednostek na rzecz działań związków taktycznych jest bardzo skomplikowane z powodu ograniczeń, które wynikają z ich struktury organizacyjnej i wyposażenia296.  Współczesne wojska inżynieryjne SZ RP dysponują przestarza-łym i wysłużonym sprzętem przeprawowym umożliwiającym urzą-dzanie i utrzymanie przepraw z mostów towarzyszących na prze-szkodach o szerokości do 19,00 m oraz mostów pontonowych z parku pontonowego PP-64 na średnich i szerokich przeszkodach wodnych. Brak jest na wyposażeniu środków w postaci mostu towarzyszącego do urządzania przepraw na przeszkodach wodnych o szerokości od 
                                                            296 W. Kawka, K. Wysocki, Ocena inżynieryjna potencjału wykonawczego Siła Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 46, 61, 87. 
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20 do 50 metrów. Będący na wyposażeniu sprzęt wymaga pilnej mo-dernizacji, gdyż od niego zależą możliwości pokonywania przeszkód wodnych mające zdecydowany wpływ na tempo prowadzenia działań bojowych. Pokonywanie przeszkody wodnej może być realizowane w ramach forsowania lub przeprawy. Forsowanie297 to natarcie połą-czone z pokonaniem bronionej przez przeciwnika przeszkody wod-nej. Natomiast przeprawa298 jest zorganizowanym przemieszczeniem wojsk przez trudny teren, zwykle przez naturalną lub sztuczną prze-szkodę wodną. Przeprawy mostowe i promowe mogą być budowane z parku pontonowego PP-64. Jest to konstrukcja polska z lat sześćdziesiątych XX wieku. W momencie wprowadzenia parku PP-64 na wyposażenie polskich wojsk inżynieryjnych była ona innowacyjnym rozwiązaniem inżynierskim. Zapewniała uniezależnienie się od radzieckiego sprzętu pontonowego, produkowana była przez polski zakład a pontony transportowane były przez pojazdy samochodowe typu STAR produ-kowane w naszym kraju. Konstruktorzy przewidzieli także możliwość łączenia się wstęgi parku PP-64 z radzieckim parkiem pontonowym.  Komplet parku pontonowego składa się z 48 bloków pływają-cych i 6 bloków brzegowych. Umożliwiał budowę mostu pontonowe-go pod obciążenie klasy MLC 40 lub MLC 80 oraz promów pod obcią-żenie klasy MLC 40 lub MLC 80 bądź promów o dużej powierzchni ładowania. Dla zapewnienia mobilności promów i członów mosto-wych w komplecie parku PP-64 jest 6 kutrów holowniczych KH-200. Wadą tego parku jest konieczność angażowania dużej liczby żołnierzy do jego obsługi. Dzisiaj ze względu na znaczne wyeksploatowanie parków pontonowych obniżona została ich nośność o 50%299, co spowodowało drastyczne ograniczenie zdolności przeprawowych wojsk inżynieryjnych i utratę zdolności do urządzania przepraw mo-stowych i promowych z parku PP-64 na potrzeby wojsk pancernych.  Przez przeszkody wodne o szerokości do 19 metrów wojska in-żynieryjne mogą urządzać przeprawy przy wykorzystaniu mostów towarzyszących. Mosty te transportowane są na podwoziu kołowym lub gąsienicowym. Aktualnie na wyposażeniu wojsk lądowych znaj-dują się mosty towarzyszące BIBER, BLG-67, PMC-90 oraz MS-20, 
                                                            297 Pokonywanie przeszkód wodnych. Przeprawy, Norma Obronna NO-02-A045, s. 5. 298 Ibidem, s. 6. 299 Wypowiedź Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ w trakcie konferencji naukowej „Inżynieria wojskowa. Problemy i perspektywy”, zorganizowanej w 2017 roku przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. 
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który jest najnowszym rozwiązaniem technicznym. Most BLG-67 nie spełnia wymagań a pojazdy bazowe tego mostu sukcesywnie są wy-cofywane z polskiej armii. Z kolei most MS-20 zamontowany jest tyl-ko na podwoziu kołowym, co znacznie ogranicza jego taktyczne wy-korzystanie jako mostu szturmowego. Zgodnie z planami producenta, na bazie rozwiązań technicznych mostu MS-20, powstaje most szturmowy MG-20 na podwoziu gąsienicowym oraz most wsparcia MS-40, który zapewni możliwość pokonywania przeszkód tereno-wych o szerokości do 40 m. Trwają również prace rozwojowe nad nowym mostem pontonowym. Pododdziały inżynieryjne są przygotowane do budowy prze-praw tymczasowych z konstrukcji mostów składanych. Drogowy most składany (DMS-65) skonstruowany został w latach sześćdzie-siątych XX wieku. Przeznaczony jest on do szybkiej oraz wielokrotnej budowy mostów tymczasowych. Często wykorzystywany jest do od-budowy uszkodzonych lub częściowo zniszczonych mostów stałych. Z elementów mostu DMS-65 można budować mosty jedno- lub wielo-przęsłowe. Konstrukcja ta jest jednak już bardzo zaawansowana wie-kowo, angażuje też dużą ilość sił i środków do jego budowy.  Pododdziały drogowo-mostowe są przygotowane do budowy drewnianych mostów niskowodnych. Zdolności tych pododdziałów uzależnione są jednak od stanu technicznego urządzeń kafarowych do budowy podpór. Aktualnie pododdziały te wyposażone są w prze-starzałe i bardzo awaryjne urządzenia kafarowe, które obniżają ich zdolności do realizacji zadań. Pododdziały przeprawowe dysponują również pływającymi transporterami gąsienicowymi PTS-M. Jest to konstrukcja poradziec-ka z lat sześćdziesiątych XX wieku. Służą one do przeprawiania ludzi i sprzętu podczas forsowania lub realizacji zadań ratunkowo-ewakuacyjnych w trakcie powodzi i innych działań kryzysowych. Wykorzystywane są również w pododdziałach mostowych do budo-wy podpór. Parametry techniczne transporterów umożliwiają orga-nizację przepraw desantowych dla żołnierzy z ich wyposażeniem oraz przerzut pojazdów osobowo-terenowych i samochodów typ STAR. Nie można na nim transportować pojazdów typu Jelcz, które stają się podstawowym środkiem transportowym w polskiej armii.  
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Potrzeby zmian  
 
 Poważne obniżenie zdolności przeprawowych sprzętu inżynie-ryjnego będącego na wyposażeniu SZ RP osiągnęło już poziom ryzyka nieakceptowalnego. Sytuacja ta wymaga podjęcia zdecydowanych działań naprawczych. Problem ten narasta i jest nierozwiązany od kilku dekad. Wiele się mówiło na ten temat już na początku XXI wieku. Podejmowano różnorodne próby modernizacji sprzętu prze-prawowego lecz procesy badawczo-rozwojowe trwają bardzo długo i efektów we współczesnych wojskach inżynieryjnych nie widać. Du-ży stopień zaawansowania zauważa się w prowadzonych przez pol-skich naukowców pracach badawczo-rozwojowych nad kompozyto-wym mostem pontonowym.   Mosty mobilne muszą spełniać szereg kryteriów dostosowujących je zarówno do wymagań stawianych obiektom mostowym jak i ładun-kom przewożonym przez rozmaite środki transportu. Pożądanymi ce-chami są niska masa, wytrzymałość, prosta technologia montażu oraz kompatybilność z popularnymi, lecz historycznymi systemami. Z tych powodów nowoczesny most pontonowy oparty jest konstrukcyjnie na maksymalnym wykorzystaniu materiałów kompozytowych, przyjmu-jąc formę tradycyjną, zgodną z polską przeprawą typu PP-64300.   Nie można jednak czekać w nieskończoność na nowy most pontono-wy, który pozwoli odtworzyć zdolności przeprawowe wojsk inżynie-ryjnych. Pływający transporter PTS-M od dziesięcioleci służy w pol-skiej armii. Zawsze spełniał swoje zadanie w działaniach bojowych. Jednakże wprowadzanie na wyposażenie wojska polskiego pojazdów o większych gabarytach oraz większej ładowności powoduje, że śro-dek ten ma coraz bardziej ograniczone zdolności przeprawowe w odniesieniu do sprzętu wojskowego. Z powodzeniem jest wykorzy-stywany w pododdziałach mostowych do budowy podpór w terenie trudnodostępnym i zabagnionym, gdzie zastosowanie pontonów par-ku PP-64 jest bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe.  
                                                            300 Z. Kamyk, C. Śliwiński, Analiza możliwości współpracy pomiędzy Wojskowym 
Instytutem Techniki Inżynieryjnej i Politechniką Wrocławską w zakresie projektowa-
nia, wytwarzania i badań lekkich konstrukcji kompozytowych na przykładzie opra-
cowanego mostu pontonowego, [w:] Inżynieria Wojskowa. Problemy i Perspektywy, Z. Kamyk (red.), Wrocław 2018, s. 66. 
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Nadal jednak jest niezastąpiony w działaniach kryzysowych, szcze-gólnie w sytuacji wystąpienia powodzi i podtopień oraz konieczności prowadzenia działań ratowniczo-ewakuacyjnych. Parametry tego środka przeprawowego wskazują na potrzebę jego utrzymywania i modernizowania do czasu wprowadzenia na wyposażenie wojsk inżynieryjnych nowoczesnego środka amfibijnego. W ostatnich latach pojazd ten był wielokrotnie modernizowany w kontekście jego wyko-rzystania w sytuacji wystąpienia powodzi.  
 Dostosowano PTS do zwiększenia sprawności załadunku, przewozu i rozładunku ludzi, zwierząt i wyposażenia uwzględniając bezpieczeń-stwo i zwiększenie funkcjonalności przede wszystkim w czasie powo-dzi. Główne zmiany dotyczyły dostosowania przestrzeni ładunkowej do przewozu zwierząt i mienia, funkcjonowania w warunkach ograni-czonej widoczności, możliwości poruszania się po drogach o nawierzchni utwardzonej (zastosowanie na gąsienice gumowych nakładek) oraz wzmocnień kadłuba związanych ze zwiększeniem od-porności na liczne przedmioty znajdujące się w wodzie, które mogły-by go uszkodzić301.   Mosty towarzyszące są następną grupą środków przeprawo-wych, które wymagają pilnej modernizacji i unowocześnienia. Wojska lądowe oczekują na wprowadzenie na ich wyposażenie mostów to-warzyszących umożliwiających pokonywanie przeszkód terenowych o szerokości do 25 oraz 40 metrów. Powinny to być mosty zarówno na podwoziu gąsienicowym jak i kołowym. Powinny się one charak-teryzować następującymi możliwościami technicznymi:  

• krótki czas rozkładania (do 5 minut) i podejmowania (do 10 minut); 
• duża manewrowość pojazdu bazowego w terenie przyległym do przeszkody; 
• możliwość pokonywania przeszkód terenowych szerokości do 25 metrów przy zastosowaniu jednego przęsła mostu, 
• możliwość samodzielnego poruszania się po drogach o utwardzonej nawierzchni; 
• przenoszenie obciążeń ponad 70 MLC dla pojazdów gąsieni-cowych oraz 110 MLC dla pojazdów kołowych. 

                                                            301 W. Kuchta, Uwarunkowania pozyskiwania nowego inżynieryjnego transportera 
pływającego, [w:] Inżynieria Wojskowa. Problemy i Perspektywy, Z. Kamyk (red.), Wrocław 2018, s. 59. 
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Modernizacji oraz unowocześnienia wymaga sprzęt do budowy mostów niskowodnych. Przestarzały sprzęt kafarowy, brak urządzeń wielofunkcyjnych możliwych do zastosowania w trakcie budowy mo-stu powoduje konieczność angażowania dużej ilości sił i wielu ma-szyn inżynieryjnych do realizacji zadań budowy mostów niskowod-nych. 
 
Zakończenie   Rozwój polskich pododdziałów pontonowych i przeprawowych został bardzo zaniedbany. Spowodowany on był zarówno sytuacją finansową w resorcie obrony narodowej, aktualnymi priorytetami w zakresie modernizacji siła zbrojnych jak i opieszałymi działaniami decydentów odpowiedzialnych za rozwój wojsk inżynieryjnych. Choć w przeszłości w Szefostwach Inżynierii Wojskowej i Wojsk Inżynie-ryjnych organizowano przeglądy sprzętu i potrzeb modernizacyj-nych, tworzono plany rozwojowe, to często opierały się one na niere-alnej ocenie potrzeb i możliwości finansowych oraz powierzchownej metodologii. Błędne oceny środowiska bezpieczeństwa naszego kraju i zadań wojsk inżynieryjnych, skutkowały nieadekwatnymi rekomen-dacjami, których skutki szczególnie dziś odczuwamy w pododdzia-łach przeprawowych. W wojskach inżynieryjnych potrzebne jest kompleksowe i trzeźwe spojrzenie na zdolności przeprawowe i sytu-ację sprzętową. Należy dążyć do stworzeniem optymalnego, nowo-czesnego modelu pododdziałów przeprawowych w ramach tworzo-nego nowego modelu Sił Zbrojnych RP w perspektywie roku 2032.  Znacznie większą rolę niż w ostatnich latach będą odgrywać wojska in-żynieryjne i inne oddziały wsparcia. Zamierzamy położyć nacisk m.in. na kwestie maskowania operacyjnego, dotychczas niedocenione w odpo-wiednim stopniu. Odbudowane zostaną również zdolności do inżynie-ryjnego zabezpieczenia przepraw302.   Wojska inżynieryjne Sił Zbrojnych RP powinny posiadać nowo-czesny sprzęt przeprawowy, dobrze wyszkolonych żołnierzy oraz przećwiczone procedury działania w sytuacjach bojowych i kryzyso-wych działań pozamilitarnych. Nowoczesne pododdziały przepra-wowe SZ RP muszą być zdolne do współdziałania z wojskami inży-
                                                            302 Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2017, s. 44. 
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nieryjnym państw NATO oraz instytucjami niemilitarnymi. Należy dołożyć wszelkich starań, by pozyskiwany sprzęt przeprawowy, od-powiedni do planowanych działań bojowych, mógł z jednakową sku-tecznością wypełniać potrzeby ochronne ludności w sytuacjach wy-stąpienia klęsk żywiołowych. Nie możemy zapominać, że jednym z zadań pododdziałów wojsk inżynieryjnych są działania ratunkowo-ewakuacyjne w czasie działań kryzysowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń niemilitar-nych.  Sprzęt inżynieryjny eksploatowany w ekstremalnych warun-kach w czasie zwalczania klęsk żywiołowych ulega dalszej dekapitali-zacji i przekracza resursy eksploatacyjne. Zatem modernizacja tech-niczna sprzętu przeprawowego powinna stać się nadrzędnym celem działania kierownictwa resoru obrony narodowej. Budowa potencja-łu przeprawowego wojsk inżynieryjnych powinna być osadzona w szerokim kontekście bezpieczeństwa państwa i minimalizacji ryzy-ka podejmowanego przez dowódcę w trakcie planowania działań bo-jowych.  Nowoczesne wojska inżynieryjne muszą być elastyczne i zdolne do wsparcia walczących wojsk w warunkach reagowania na coraz bardziej zróżnicowane zagrożenia. Siły i środki przeprawowe dedy-kowane do wsparcia działań bojowych muszą odpowiadać celom, które stawia dowódca realizujący zadanie oraz jego koncepcji roze-grania walki. Przed wojskami inżynieryjnymi okres wytężonej i cięż-kiej pracy dla odtworzenia zdolności przeprawowych, osiągnięcia wysokiego poziomu wyszkolenia pododdziałów pontonowych oraz wyposażenia ich w nowoczesne środki przeprawowe. 
 
Abstract  Forcing and overcoming water obstacles is one of the most diffi-cult and risky stages of combat operations. Commanders making the decision should have their implementation analyzed by the tactical situation, the possibility of overcoming obstacles by combat equip-ment and the ability of engineering subunits to secure crossings. For two decades, we have seen in the Polish Armed Forces a permanent reduction in the capabilities of crossing engineering forces. On the equipment of engineering subunits, we have resources whose tech-nical resources are depleted and new resources are not obtained. In the article, author identifies the crossing capability of engineering 
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troops, presents the current equipment of engineering troops used to secure crossings, indicates deficiencies and needs in this area. The author of the article intends to once again pay attention to the need to take decisive action to improve the ability of engineering troops to secure crossings over water obstacles. Poland is a country in whose territory at every 6–7 km encounter a water obstacle, which can be a problem for fighting or marching troops. The current state of the ability of crossing engineering forces does not guarantee the suc-cess of possible combat operations.  
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NAUKOWE PODEJŚCIE PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA  
SYSTEMU LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RP  

W ASPEKCIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI I INSTYTUCJE WOJSKOWE   
Wstęp 
 Myślenie systemowe rozumiane przez ludzi nauki jako myślenie całościowe, kompleksowe lub uwzględniające podejście holistyczne. Takie podejście daje niepowtarzalną możliwość poznawania i bada-nia otaczającej nas rzeczywistości. W odniesieniu do treści artykułu rzeczywistość ta dotyczy zagadnień związanych z systemem logi-stycznym i środowiskiem, w którym ten system znajduje się i spełnia swoją funkcję w odniesieniu do jednostek i instytucji wojskowych. Zatem można powiedzieć, że pochodną takiego sposobu myślenia jest możliwość przedstawiania wyników badań w ujęciu całościowymi z uwzględnieniem nowych relacji zachodzących pomiędzy zabezpie-czającym, a zabezpieczanym. Daje to możliwość stosowania w proce-sie przedstawiania wyników badań, pojęć powszechnie stosowanych w teorii systemów. W procesie badań każdego systemu, w tym systemu logistycz-nego funkcjonującego na różnych poziomach w Siłach Zbrojnych RP jak i jego elementów składowych konieczne jest uwzględnianie faktu, że badany obiekt albo sam jest systemem (naturalnym, sztucznie zbudowanym, abstrakcyjnym) albo elementem większej całości (sys-temu). Inaczej mówiąc, badanie systemu logistycznego na szczeblu pododdziału czy też oddziału, musi uwzględniać fakt, że system ten jest częścią systemu nadrzędnego lub też częścią całej jednostki lub instytucji wojskowej. Konsekwencją takiego rozumienia rzeczywisto-ści jest potrzeba odnoszenia się w procesie badań do właściwości systemu rozumianego jako określona całość posiadająca własną strukturę przeznaczoną do realizacji przypisanych jej funkcji. Ozna-cza to, że każdorazowo zajmując się systemem logistycznym określo-nego poziomu organizacyjnego Sił Zbrojnych RP należy dostrzegać 
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jego istotę i specyfikę przypisaną przykładowo do konkretnego ro-dzaju sił zbrojnych czy też zadań lub wyposażenia adekwatnego do przypisanych tej strukturze zadań.  Przystępując do budowy (tworzenia) nowego systemu logi-stycznego opartego na stacjonarnym potencjale wykonawczym, ko-nieczne jest jego postrzeganie jako elementu większej całości, wywie-rającego wpływ na sąsiednie systemy czy inne elementy takie jak mobilny potencjał wykonawczy logistyki w pododdziałach, oddzia-łach czy związkach taktycznych. Należy uwzględniać również fakt, że otoczenie nie pozostaje bez wpływu na tworzoną nową jakość – nowy stacjonarny system logistyczny w Siłach Zbrojnych RP. Inaczej mó-wiąc nie pozostajemy w próżni i czynniki zewnętrze mają wpływ na nowobudowany system logistyczny, który na zasadzie wzajemności oddziałuje na otaczającą go rzeczywistość. Oddziaływanie to nie koń-czy się wraz z budową systemu, lecz trwa przez cały cykl życia funk-cjonującego systemu.  
 
Nowoczesne technologie w procesie tworzenia 
wojskowego systemu logistycznego 
  Systemowe podejście do obserwacji i badań otaczającej nas rze-czywistości stanowi przesłankę do bardziej szczegółowego spojrze-nia na zagadnienia związane z oddziaływaniem nowoczesnych roz-wiązań technologicznych i organizacyjnych na dzisiejsze funkcjono-wania systemu logistycznego i ewentualne zagrożenia wynikające dla jednostek i instytucji wojskowych. Charakterystycznym przykładem bezpośrednich relacji pomiędzy zastosowaniem nowoczesnych tech-nologii, a zapewnieniem bezpieczeństwa logistycznego jednostek i instytucji wojskowych jest wykorzystywanie w coraz większym za-kresie systemów informatycznych. Jako kontynuację powyższych tre-ści przytacza się w niektórych opracowaniach dylemat w postaci „być czy nie być” w odniesieniu do znamiennych wydarzeń historycznych. Odnosić się to może właśnie do wykorzystania radaru w czasie bitwy o Anglię oraz prowadzenia skomplikowanych działań obronnych w stosunku do konwojów zaopatrzenia kierowanych przez aliantów do portu w Murmańsku303.  
                                                            303 Cz. Cempel, Teoria i inżynieria systemów – zasady i zastosowanie myślenia syste-
mowego, Radom 2008, s. 26. 
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W obydwu wymienionych przypadkach wprowadzenie kon-kretnych rozwiązań było poprzedzone autentycznym myśleniem sys-temowym (kompleksowym) i szeregiem różnorodnych badań pozwa-lających w efekcie przyjąć takie rozwiązanie, które w konkretnej sy-tuacji przy uwzględnieniu szeregu czynników zewnętrznych i we-wnętrznych, miało być najbardziej efektywne. Zespół pracujący nad wykorzystaniem radaru analizował szereg różnorodnych elementów składowych bezpośrednio lub pośrednio związanych z obroną prze-ciwlotniczą. Podobnie naukowcy i praktycy amerykańscy opracowali system transportu zaopatrzenia ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Europy, w którym uwzględniali nie tylko elementy związane z zagrożeniem, lecz także zagadnienia dotyczące wielkości konwoju, jego składu czy też trasy, po której miał zmierzać do celu, częstotliwości uruchamiania konwojów oraz sposobu ich ochrony przez lotnictwo i marynarkę wojenną.  Jak wiemy z historii, w ostatecznym rozrachunku wypracowane rozwiązania przyniosły pożądany efekt, to jest pozwoliły zrealizować zasadniczy cel, którym w jednym przypadku była skuteczna obrona Anglii a w drugim niedopuszczenie do kapitulacji Związku Radziec-kiego. Oczywistym jest również, że przyjęte rozwiązania systemowe nie spowodowały wyłącznie samych sukcesów, bowiem miały miej-sce również porażki, jednak w ostateczności działania te zakończyły się sukcesem.  Całościowe – holistyczne podejście naukowców i praktyków do opracowania kompleksowego sposobu działania w przedstawio-nych operacjach w czasach drugiej wojny światowej, zapoczątkowało jakby nowy rozdział w podejściu do definiowania i rozumienia poję-cia – myślenie systemowe. To nowe spojrzenie charakteryzuje się trzema zasadniczymi cechami. Po pierwsze miało miejsce autentycz-ne całościowe (holistyczne) podejście do rozpatrywanych zagadnień. Po drugie zespoły naukowców przy wsparciu praktyków wykorzysta-ły modele matematyczne oraz przeprowadziły na etapie badań symu-lację możliwych wariantów działania zarówno sił własnych jak i przeciwnika. Trzecim zasadniczym wyróżnikiem była autentyczna praca zespołowa (teamwork).  Zastosowanie w czasie wojny systemowego myślenia odnoszące się do wypracowania decyzji pozwalających na efektywne wykorzy-stanie osiągnięć techniki w walce z przeciwnikiem było konieczne w obliczu występującego realnie zagrożenia. Pokazało również, że w wojnie totalnej wykorzystującej wszystkie dostępne środki walki 
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nie jest możliwe a wręcz zabronione wypracowywanie decyzji przez pojedynczych dowódców jak to bywało wcześniej (Aleksander Wielki, Dżyngis-chan, Napoleon). Zatem zespoły specjalistów dają szansę na wypracowanie bardziej efektywnych rozwiązań, a co za tym idzie, dają szansę na osiągnięcie sukcesu. Przenosząc doświadczenia z cza-sów drugiej wojny światowej można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że praca zespołowa dowództw i sztabów na dziś nie stra-ciła nic ze swojego znaczenia, a wręcz przeciwnie, jedynie praca ze-społowa jest jedynym kluczem do ewentualnego sukcesu.  Zastosowane w praktyce myślenie systemowe zapoczątkowane w czasie drugiej wojny światowej ma swój ciąg dalszy w czasach po-koju. Kompleksowe podejście do rozwiązywania złożonych proble-mów w różnych obszarach działalności w tym zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych jest praktycznie możliwe jedynie wtedy, gdy zespoły ludzkie korzystając z własnej wiedzy i zdobytych wcześniej doświadczeń opracowują konkretne propozycje organizacyjne i strukturalne. Takim praktycznym zmate-rializowaniem przedstawionych treści było powołanie w 1952 roku instytucji o nazwie Operations Research Society of America przezna-czonej do prowadzenia badań operacyjnych w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, inżynieria finansowa, programowanie liniowe, programowanie logistyczne, optymalizacja procesów oraz różnego rodzaju symulacje. Członkami tej organizacji byli i są wysokiej klasy specjaliści różnych dziedzin nauki, praktycy i specjaliści z dziedzin militarnych304. Tak dobrany skład osobowy zespołu badawczego sta-nowi swego rodzaju zapoczątkowanie jakościowo nowego podejścia do prowadzenia badań operacyjnych, między innymi w zakresie za-bezpieczenia logistycznego jednostek i instytucji wojskowych. W literaturze przedmiotu spotyka się często określenie syste-mowe lub holistyczne podejście do zagadnień związanych z badania-mi operacyjnymi. Charakteryzują się one trzema wyróżniającymi ce-chami, a mianowicie:  
• jest to całościowe ujęcie badanego obszaru będącego przed-miotem zainteresowania zespołu badawczego; 
• w procesie badań zwykle stosuje się modele matematyczne lub/oraz symulacje możliwych zdarzeń lub procesów; 

                                                            304 Operations Research Society of America w dosłownym znaczeniu to Operacyjne Badanie Społeczeństwa Amerykańskiego prowadzone na potrzeby tegoż społe-czeństwa. 
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• prace badawcze prowadzone są przez powołane specjalnie zespoły niekiedy interdyscyplinarne, stwarzające możliwość wszechstronnego prowadzenia badań a tym samym rokujące uzyskanie wiarygodnych wyników.  Pozytywne wyniki zastosowania w czasie wojny myślenia systemo-wego zostały dostrzeżone również przez podmioty gospodarcze i zo-stały zaadoptowane w różnych dziedzinach życia. Aktualnie spotkać je można zwłaszcza w różnych gałęziach działalności gospodarczej, gdzie spełniają ważną funkcję związaną z optymalizacją już realizo-wanych przedsięwzięć oraz wypracowaniem możliwie najlepszych wariantów w odniesieniu do mających nastąpić operacji czy proce-sów technologicznych związanych z przyszłą działalnością określonej organizacji w tym Sił Zbrojnych RP.  W procesie myślenia systemowego istotnym jest właściwe ro-zumienie roli i znaczenia relacji występujących pomiędzy poszcze-gólnymi elementami tworzącymi określoną całość. Pamiętać należy, że ilość relacji, ich kierunki oddziaływania oraz ich skomplikowanie będzie decydować o sposobie naszego podejścia do rozwiązywania określonych problemów stosując myślenie systemowe.  Po raz pierwszy w udokumentowany sposób potrafiono rozpo-znać i wyspecyfikować ilość, rodzaj i skomplikowane relacje pomię-dzy poszczególnymi elementami systemu w biologii, gdzie dotychcza-sowe wydawałoby się dogmaty, pod wpływem nauki zostały zmie-nione i powstawała nowa jakość. Dobitnie można to zauważyć w ge-netyce i wynikających z niej możliwości doskonalenia nowych orga-nizmów żywych. Na podstawie badań w obszarze biologii teoretycz-nej Ludwig von Bertalanffy zaproponował rozumienie i pojmowanie organizmu żywego jako systemu305. Bertalanffy wychodził z założe-nia, że każdy organizm żywy stanowi określoną całość, a poznanie jego poszczególnych elementów jest możliwe jedynie wtedy, gdy na-stąpi zrozumienie miejsca, roli i ewentualnych funkcji w rozpatrywa-nym organizmie. Niejako dokonując transformacji można z całą mocą stwierdzić, że takowym organizmem są Sił Zbrojne RP. Zatem po-przez poznanie ich każdego elementu, miejsca w całym systemie, tre-ści wykonywanych zadań istnieje możliwość zdefiniowania i rozu-mienia wojskowego systemu logistycznego – systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.  
                                                            305 Cz. Cempel, Teoria…, op. cit., s. 27. 
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Podejście prezentowane przez Ludwiga von Bertalanffy zostało zaprezentowane oficjalnie dopiero w 1968 roku pod tytułem „Ogólna teoria systemów”306. Poglądy tam wyłożone oraz ogólny a zarazem dynamiczny postęp w różnych dziedzinach nauki w połączeniu z działalnością Society for General System Research stanowią nie-podważalne osiągnięcie i są dziś przez wielu traktowane jako funda-ment Ogólnej Teorii Systemów (OTS) jak również innych dziedzin nauki307. Szczególne zasługi dla rozwoju i uznania znaczenia syste-mowego myślenia a tym samym koncepcji holizmu, przypisać należy cybernetyce, gdzie po raz pierwszy autor opracowania Norbert Wie-ner przedstawił pogląd dotyczący istnienia i funkcjonowania sprzę-żeń zwrotnych308.  Jako jeden z możliwych przykładów autentycznego negatywnego sprzężenia zwrotnego, jest wskazanie na działanie termostatu w od-niesieniu do systemu nieożywionego, lub pocenie się człowieka na skutek podwyższonej temperatury (system ożywiony). Równolegle z pierwszym krokiem wykonanym przez Norberta Wienera, dwóch naukowców a mianowicie John von Neuman i Oskar Morgenstern podjęło po raz pierwszy próbę opisania procesów rynkowych z wy-korzystaniem zasad i wzorów obowiązujących w matematyce. W ten sposób po raz pierwszy zaprezentowano nową dziedzinę znaną dzi-siaj pod nazwą teoria gier i teoria decyzji309.  W połowie ubiegłego wieku powstała również instytucja funk-cjonująca według zasady non profit, znana do dziś pod nazwa RAND Corporation310. Firma ta z założenia, od początku swego istnienia zajmowała się wyłącznie kwestiami naukowymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi o największym gatunkowo znaczeniu. Pierw-szym głównym osiągnięciem było opracowanie metody wypracowa-nia decyzji zwanej „system analysis and policy planning” (system ana-lizy i planowania polityki). Cechą charakterystyczną tej metody jest systematyczne (krok po kroku) podejście do rozwiązywanego zagad-
                                                            306 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984, s. 67–124. 307Society for General System Research – w dosłownym znaczeniu to społeczeństwo dla ogólnej teorii systemów; zdaniem autora należy to rozumieć jako Towarzystwo Ogólnych Badań Systemowych. 308 N. Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa 1960, s. 47. 309 J. von Neuman, O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Prince-ton 2007, s.189–201. 310 RAND Corporation (research and development) w tłumaczeniu na język polski oznacza korporację zajmującą się badaniami i rozwojem.  
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nienia przy jednoczesnym wielokierunkowym rozpatrywaniu możli-wych do zastosowania alternatywnych sposobów zrealizowania kon-kretnego przedsięwzięcia. Ten sposób znajduje swoje zastosowanie w procesie podejmowania decyzji związanych z zaspokojeniem po-trzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych. Konieczne przy tym jest szczegółowe rozpatrywanie każdego alternatywnego rozwiązania badanego problemu, uwzględniając wszelkie uwarun-kowania mające wpływ pośredni lub bezpośredni na końcowy efekt podjętej decyzji. Jest to szczególnie istotne w czasie ewentualnych działaniach wojennych, gdzie uwarunkowania zewnętrzne występują w postaci niezwykle złożonej, a ponadto nie zawsze dane wyjściowe do procesu podejmowania decyzji są pełne i absolutnie obiektywne. Mimo wszystko taki sposób podejmowania decyzji daje szansę nie tylko na podjęcie określonego działania, lecz także umożliwia wybór najlepszego sposobu postępowania przy wcześniejszym przyjęciu określonych preferencji.  Etapowy sposób podejścia do rozwiązywania problemów został rozpropagowany i spowodował wprost lawinowy wzrost opracowań dotyczących teorii systemu oraz myślenia systemowego i jego zasto-sowań w procesie rozwiązywania praktycznych zagadnień związa-nych z efektywnym funkcjonowaniem sektora gospodarczego w sze-rokim tego słowa znaczeniu. Pochodną czy raczej kontynuacją po-wyższych zdarzeń jest zrozumienie, że teoria systemów, zwana przez niektórych ogólną teorią systemów umożliwia w dzisiejszych czasach lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość a jednocześnie podej-mować działania związane z jej kształtowaniem zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Powodzenie w kształtowaniu rzeczywistości zgodnie z oczekiwaniami człowieka przyniesie pozytywny efekt wtedy, gdy paradygmat311 ogólnej teorii systemów obejmuje autentyczne cało-ściowe (holistyczne) ujęcie badanego problemu, wówczas będzie re-spektowane w całym procesie badań czy pracy nad problemem312. Naturalnym odruchem w czasie pracy nad rozwiązywaniem określonego problemu jest dążenie do podejścia redukcyjnego dzięki, któremu można badany problem lub obiekt podzielić na mniejsze części i w odniesieniu do każdej z nich prowadzić badania, wniosko-wać i sumując osiągnięte wyniki, wydawać opinię dotyczącą całości 
                                                            311 (1) Paradygmat – to matryca porządkująca preferencje badaczy w określonej dziedzinie wiedzy np. ogólna teoria systemów. (2) Paradygmat to zbiór pojęć i teo-rii tworzących podstawy danej nauki. 312 T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001, s. 46–66. 
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badanego problemu. Ma to miejsce w systemie logistycznym Sił Zbrojnych RP, gdzie dla lepszego poznania i podejmowania efektyw-nych i skutecznych działań rozpatrywane są poszczególne podsyste-my np. podsystem materiałowy. Ważne jest również to, aby poszcze-gólne składowe – podsystemy widzieć jako część większej całości. Niekiedy w obszarach nie związanych z funkcjonowaniem systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP zauważono, że współczesna nauka tak dobrze radzi sobie z rozkładaniem problemów badawczych na od-dzielne, pojedyncze części, że po zakończeniu badań często zapomina o ponownym ich złożeniu w jedną całość313. Podejście związane z analizą wszystkich zdarzeń jako składo-wych określonych systemów jest powszechnie w społeczeństwach akceptowane, choć w gruncie rzeczy może być niebezpieczne. Skutku-je niekiedy tym, że rozwija się pogląd mówiący, że nauka jest jakimś wymysłem znajdującym swoje miejsce na obrzeżach ludzkiej kultury i tożsamości. Pomija niezaprzeczalny fakt, że otaczająca nas rzeczy-wistość cechuje się złożonością, a nie jest jedynie prostą sumą poje-dynczych elementów czy procesów. Konieczne jest zatem myślenie systemowe prowadzące do realizacji badań całościowych w danym obszarze. Holistyczne podejście pozwoli badać struktury, procesy, prawa i stany a uzyskane w ten sposób wyniki na zasadzie podobień-stwa można przenosić z jednego obszaru badań na drugi, z jednej dziedziny nauki na inną, niekoniecznie taką samą pod względem tre-ści czy obszaru zainteresowania. Holistyczne podejście do zagadnień związanych z prowadzeniem badań pozwala nam stwierdzić, że w różnych dyscyplinach wiedzy i nauki występują podobne lub zbli-żone do siebie koncepcje dotyczące np. punktu widzenia określonego problemu314.  Myślenie systemowe w odniesieniu do organizacji zaspokojenia potrzeb logistycznych Sił Zbrojnych RP nie polega jedynie na prostym zaprzeczeniu czy przeciwstawieniu się redukcjonizmowi. Jest ono czymś bardziej złożonym, bowiem wskazuje konieczność postrzega-nia wszystkich składowych w powiązaniu z zachodzącymi w nich i wokół nich zjawiskami. Wskazuje na potrzebę myślenia kategoriami procesów nieodwracalnych, co oznacza rozpatrywanie badanych problemów wraz z upływem czasu, w ciągu zdarzeń następujących po sobie w ujęciu czasowym. Myślenie systemowe powoduje odejście od 
                                                            313 A. Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1998, s. 35–56. 314 Cz. Cempel, Teoria…, op. cit., s. 30. 
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oglądu zdarzeń przez pryzmat dogmatu czy normatywu, na korzyść spojrzenia pod kątem uzyskanego efektu. W myśleniu systemowym niejako odchodzi się od podejścia filozoficznego a dostrzega się zna-czenie i rolę myślenia logiczno-matematycznego.  
 
Siedem kroków na drodze naukowego poznania 
systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP 
 Teoria systemów w części dotyczącej myślenia systemowego jest dziedziną ciągle rozwijającą się. Różni autorzy przedstawiają swoje poglądy dotyczące zmian wynikających z nieustannie postępu-jącego rozwoju w poszczególnych dziedzinach nauki315. Skutkuje to zmianą podejścia do sposobu rozumienia paradygmatu systemowego, które to zmiany można scharakteryzować w następujący sposób316: 

• przejście od poszczególnych elementów składowych do ro-zumienia całości przy jednoczesnym uwzględnieniu roli i znaczenia poszczególnych elementów (podsystemów); 
• koniec z badaniem wyłącznie struktury analizowanego sys-temu, a przesunięcie zainteresowania na procesy zachodzące w interesującym nas systemie; 
• przejście od rozumienia wyłącznie nauki obiektywnej rozu-mianej niekiedy jako nauka absolutna na rzecz nauki uwzględniającej doświadczenie oraz otoczenie i jego wpływ na badany system317; 
• zakończenie rozumienia nauki jako swego rodzaju zamknię-tej konstrukcji, a podejście sieciowe (wraz z szeregiem uwa-runkowań wewnętrznych i zewnętrznych) do zagadnień do-tyczących funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny;  
• zamiana wiedzy absolutnej (pewnej) do uświadomienia so-bie, że znajdujemy się na kolejnym etapie poznawania rze-czywistości, a kolejne etapy poznawania są jeszcze przed nami; 
• zmiana sposobu poznawania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP z obecnie obowiązującego liniowego modelu prowadzenia prac badawczych do wykorzystania nowocze-

                                                            315 F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987, s. 234–250. 316 W. Pogorzelski, Inżynieria badań systemowych. Prolegomena, Warszawa 1999, s. 304. 317 J.M. Szymański, Życie systemów, Warszawa 1991, s. 223–251. 
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snych technologii i uwzględniania w procesie poznawania modelu sieciowego z wzajemnie oddziaływującymi na siebie elementami składowymi tegoż systemu (obszaru badań); 
• zaprzestanie uznawania jedynie prawd absolutnych na ko-rzyść zrozumienia występowania prawdy w określonym miejscu i czasie, tzw. prawda kontekstowa. Przedstawione wyżej siedem kroków na drodze poznawania rzeczy-wistości dotyczącej systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP prowadzi do zwątpienia części decydentów w Siłach Zbrojnych RP, bowiem okazuje się, że muszą przyzwyczaić się do sytuacji, w której dziś wie-dza pewna, absolutna, jutro może okazać się czymś zupełnie innym. Szeroko rozumiany postęp technologiczny czy intelektualny może doprowadzić do powstania nowej jakości będącej zaprzeczeniem tego co dotychczas było uznawane za absolutny pewnik. Warto zatem ro-zumieć i uwzględniać w codziennej działalności potrzebę systemo-wego podejścia do każdej dziedziny ludzkiej aktywności i dokonywa-nia uogólnień pozwalających uzyskiwać autentyczny postęp w rozu-mieniu i przeobrażaniu istniejącego systemu logistycznego Sił Zbroj-nych RP.  Myślenie systemowe jest milowym krokiem na drodze do po-znania i rozumienia struktury organizacyjnej i funkcjonowania sys-temu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Aby jednak to było jednak moż-liwe należy równolegle rozpatrywać dwa aspekty. Pierwszym jest wiedza, rozumiana jako proces związany z zdobywaniem i groma-dzeniem informacji teoretycznych dotyczących roli, miejsca, zadań i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa. Drugim członem jest umiejętność praktycznego przekształcania Sił Zbrojnych jako całości adekwatnie do występujących zagrożeń, po-stępu technologicznego oraz funkcjonowania w środowisku koalicyj-nym.  Rozwinięciem i udokładnieniem treści wynikających z określe-nia „wiedza” mogą być pytania które powinien zadać sobie każdy, kto jest odpowiedzialny za funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i ich zabez-pieczenie logistyczne. Mogą one brzmieć następująco: 
• „co to jest?” – pytanie to odnosi się zwykle do elementu, czę-ści pewnej całości – uniwersum (z łac. ogół, wszystko, wszechświat), a w opisywanym przypadku są to Sił Zbrojne RP; 
• „jakie to jest?” – pytanie to dotyczy ogólnej charakterystyki potencjału militarnego jako całości; 
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• „w jaki sposób jest to zbudowane? – dotyczy to pytanie struk-tury organizacyjnej i funkcjonalnej Sił Zbrojnych RP; 
• „jak to funkcjonuje?” – może to dotyczyć sposobu działania przewidywanych scenariuszy użycia Sił Zbrojnych RP w tym zabezpieczenia logistycznego;  
• „do czego można to wykorzystać?” – jakie jest przeznaczenie Sił zbrojnych RP;  
• „jak to badać?” – pytanie odnosi się do metodologii pozwala-jącej efektywnie prowadzić badania umożliwiające uzyskanie możliwie najlepszych z punktu widzenia nauki wyników do-tyczących struktur organizacyjnych, wyposażenia, sposobu działania i zabezpieczenia logistycznego318.  Lepsze, pełniejsze zrozumienie istoty wyrażenia umiejętności jest możliwe po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych, aczkolwiek istotnych pytań, które mogą brzmieć następująco: 
• co jest niezbędne do… (potrzebne do…)? – jest to zaakcento-wanie użyteczności treści (obszaru) będącego obiektem zain-teresowania – w tym przypadku dotyczy to systemu logi-stycznego Sił Zbrojnych RP; 
• czym potrzebę zaspokoić? – jak i czym wypełnić lukę pomię-dzy tym co jest aktualnie, a tym co jest stanem oczekiwanym w kontekście potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych w pierwszej połowie XXI wieku; 
• jaki kształt (strukturę organizacyjną i wyposażenie) ma mieć produkt (system logistyczny sił Zbrojnych RP) wykorzystany do zaspokojenia potrzeby? – rozwiązania alternatywne w stosunku do przewidywanego i projektowanej struktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb systemu logistycznego; 
• jak i gdzie potrzebny element sformować (wyprodukować)? Dotyczy miejsca w strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych RP, gdzie ma znajdować się system zabezpieczenia logistycz-nego oraz jakie nakłady na jego sformowanie należy prze-znaczyć;  
• kogo, gdzie i w jaki sposób system logistyczny Sił Zbrojnych RP będzie realizował zadania zabezpieczenia logistycznego? – wielkość, rodzaj i charakter potrzeb logistycznych oraz sposób ich zaspokojenia; 

                                                            318 Cz. Cempel, Teoria…, op. cit., s. 35. red. 



161 
 

• w jaki sposób wykorzystywać system logistyczny Sił Zbroj-nych do zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i in-stytucji wojskowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny? – cele i sposoby realizacji poszczególnych zadań w ramach wszyst-kich podsystemów logistycznych; 
• co zrobić po zakończeniu realizacji zadań cząstkowych?– od-tworzenie zdolności do realizacji kolejnych zadań z założe-niem posiadania ciągłej zdolności bojowej.  

 
Podsumowanie 
 Istnienie i funkcjonowanie systemów w dzisiejszej rzeczywisto-ści jest powszechne, a można również powiedzieć, że nieodzowne dla poprawnego funkcjonowania świata. Jednym z tych systemów jest obiekt zainteresowania autora, a mianowicie „system logistyczny Sił Zbrojnych RP”. Jego istnienie, przeznaczenie i funkcjonowanie jest efektem postępu w rozumieniu świata i postrzegania Sił Zbrojnych RP jako składowej systemu bezpieczeństwa państwa. Oczekując sku-teczności realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego konieczne jest korzystanie z osiągnięć nauki dla budowy systemu, określenia sposobu sterowania nim jak i przestrzegania zasad ogólnie obowiązu-jących w trakcie systemowego rozwiązywania problemów. Reasumu-jąc, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nauka z jednej strony, a szeroko rozumiane potrzeby, wzajemnie warunkują stan i perspektywy rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. 

 
Abstract  Potential of the logistics as the intangible resources – people and material assets-stocks, military equipment, infrastructure - is designed to accomplish specific tasks. They can only take place in specific organizational framework and in accordance with estab-lished procedures. The fulfilment of this expectation causes the need to take account of the effects of modern technology on the process of creating a military logistics system.  
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EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 
LOGISTYCZNĄ STYMULANTEM ROZWOJU SYSTEMU  

LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
 
Wstęp  
 W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) efektyw-ność zarządzania informacją logistyczną od dwudziestu kilku lat bu-dzi wiele wątpliwości, a jednocześnie stanowi jedną z przeszkód, ograniczających wzrost poziomu efektywności funkcjonowania woj-skowego systemu logistycznego. Jednym ze sposobów poprawy tego stanu rzeczy jest wdrożenie w resorcie obrony narodowej (RON) no-woczesnych narzędzi i technologii związanych z przetwarzaniem in-formacji, które mogą wspomagać zarządzanie informacją logistyczną. Słabą stroną wdrożonych w RON rozwiązań teleinformatycznych w zakresie zarządzania wojskowym systemem logistycznym jest fakt, że zebrane na ich podstawie doświadczenia nie zawierają jasnych metod, reguł i wskaźników, wpływających na ocenę potencjalnych korzyści, jakie może przynieść dane rozwiązanie wdrożeniowe.  Na podstawie powyższej oceny, autor przyjął założenie, że nie-uwzględnianie wszystkich determinantów, w jakich funkcjonuje sys-tem logistyczny SZ RP lub nieodpowiedni dobór wdrażanych techno-logii informatycznych w logistyce wojskowej, może być przyczyną nieopłacalności podjętych działań. Jedną z podstawowych cech prowadzenia działań wojskowych jest wymiana informacji, mająca wpływ na wynik końcowy każdego rodzaju działania w okresie pokoju, misji, czy operacji wojskowej, niezależnie od tego czy będzie miała charakter międzynarodowy, czy narodowy, sojuszniczy czy koalicyjny, militarny, czy niemilitarny. W NATO, na podstawie wieloletnich doświadczeń sojuszu, od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku konsekwentnie jest budo-wany system wymiany informacji logistycznej na potrzeby prowa-dzonych przez sojusz operacji wojskowych. Między innymi opraco-wuje się i wdraża standardy wymiany informacji logistycznych, 
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obejmujące zarówno sposób ich przekazywania, jak i precyzuje ro-dzaje wymaganych meldunków wraz z ich strukturą. Ilość informacji logistycznych w okresie przygotowania i pro-wadzenia misji i operacji narodowych, a zwłaszcza wielonarodowych, które należy przekazać jest tak duża, że w celu efektywnego za-rządzania nią, koniecznością staje się wdrażanie coraz bardziej zaa-wansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Zakłada się, że jed-nym ze sposobów poprawy efektywności funkcjonowania logistyki wojskowej jest wdrożenie systemu informatycznego.  Wśród potencjalnych korzyści takiego rozwiązania można wy-mienić: zmniejszenie czasochłonności realizacji procesów logistycz-nych, poprawę efektywności zarządzania logistycznego oraz redukcję kosztów logistycznych, związanych z automatyzacją procesów logi-stycznych, która z kolei wpływa bezpośrednio na zwiększenie termi-nowości dostaw, ograniczenie zapasów, czy zmniejszenie liczby ogniw w łańcuchu logistycznym. Nie można jednak przy tym zapomi-nać, że informatyzacja systemu logistyki wojskowej powoduje zwięk-szenie kosztów funkcjonowania tego systemu.  Za koszty należy uznawać nie tylko nakłady finansowe związane z zakupem infrastruktury sprzętowej czy oprogramowania, ale także, a może przede wszystkim, nakłady na bieżące utrzymanie i doskona-lenie wdrożonych już systemów i technologii informatycznych w ob-szarze logistyki.  Przedmiotem badań zawartych w opracowaniu jest zarządzanie informacją logistyczną w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod kątem efektywności ekonomicznej. Niewiedza na ten temat stała się swoistą sytuacją problemową, powodującą potrzebę zapoznania się z eksploatowanymi w RON informatycznymi systemami wspoma-gającymi pracę nie tylko komórek logistycznych, ale przede wszyst-kim wspierającymi dowódców w zarządzaniu przekazanymi im w podporządkowanie zasobami w celu zapewnienia widzialności tych zasobów.  Sytuacji problemowej podporządkowano cel ogólny niniejszej publikacji, który zakłada zbadanie funkcjonowania systemu logi-stycznego pod kątem posiadania zdolności do efektywnego zarządza-nia logistyką wojskową, w świetle obecnych i przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.  
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Ocena efektywności ekonomicznej w aspekcie zarządzania  
informacją logistyczną  Efektywność jest pojęciem dość trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Szczególnie w polskojęzycznej literaturze można zna-leźć pojęcia bliskoznaczne, takie jak skuteczność, sprawność czy wy-dajność. Natomiast nie jest to poprawna interpretacja, bowiem wy-dajność i efektywność nie zawsze mierzą i oznaczają to samo. Efek-tywność jest pojęciem bardziej ogólnym319. W aspekcie ekonomicz-nym, efektywność jest wynikiem działalności gospodarczej przedsię-biorstwa, będący stosunkiem uzyskanego efektu, do poniesionego nakładu320. Pojęcie efektywności ekonomicznej wyrażane jest wzo-rem:  E = e/n  gdzie: E to efektywność, e – efekty, n – nakłady.  Efektywność jest zatem pomiarem, przedstawionym zazwyczaj w postaci procentowej, oczekiwanych wyników do rzeczywistej na-kładów, na przykład na wdrożenie systemu informatycznego wspo-magającego zarządzanie logistyką wojskową.  Jednym z głównych kryteriów oceny efektywności321 każdego systemu logistycznego są koszty logistyki, a ich minimalizacja powin-na stanowić podstawowy wymóg realizacji procesów logistycznych, w tym zarządzania logistyką wojskową. Zagadnienia kosztów logisty-ki322 należą do najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów 
                                                            319 J. Juzwiszyn, W. Rybicki, A. Smoluk, O definicji efektywności. Rozważania nad 
celowością w naturze i rozwojem, [w:] Efektywność – rozważania nad istotą i pomia-
rem, T. Dudycz (red.), Wrocław 2005, s. 191–204. 320 M. Szafrański, Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Poznań 2007, s. 37. 321 Efektywność (łac. effectus – skutek) oceniana jest na podstawie sprawności i skuteczności działania. Przy czym sprawność oznacza „robienie rzeczy we właści-wy sposób”, a skuteczność „robienie rzeczy właściwych”, Zob.: P. Drucker, Mana-
ging for Business Effectiveness, „Harvard Business Review” 1963, Vol. 41, No. 3, s. 53–60, J. Stoner i Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1992, s. 29. 322 W terminologii logistycznej zamiast powszechnie stosowanego pojęcia „koszty logistyczne”, za poprawną nazwę należy uznać termin „koszty logistyki”, które to pojęcie nie narusza formalnych zasad rachunkowości kosztów, Zob.: K. Ficoń, Logi-
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współczesnej logistyki. Problem stanowi nawet ich zdefiniowanie, rozgraniczenie i wyodrębnienie. W literaturze pojęcie kosztów logi-styki występuje w różnych przekrojach, według różnych kryteriów klasyfikacyjnych, a specjaliści wskazują na różne źródła i rodzaje kosztów i sposoby identyfikowania ich struktury323.  Informacje o kosztach, ich wysokości, miejscach powstawania, odchyleniach, itp. są podstawą do prowadzenia analizy ekonomicznej, a zatem umożliwiają podejmowanie decyzji ekonomicznych, sprowa-dzających się do optymalizowania kosztów. Z kolei sprawnie funkcjo-nujący system informacji o kosztach procesów logistycznych jest ko-nieczny do określenia wielkości kosztów rzeczywistych324. Koszty logistyki poprzez wpływ na ogólny rezultat ekonomiczny stanowią podstawowy miernik ilościowy skuteczności i sprawności działania tychże procesów325.  W coraz większym stopniu również wojsko zwraca uwagę na czynniki ekonomiczne, gdzie istotnym determinantem jest racjo-nalizacja kosztów szkolenia326. Stąd też w planowaniu przedsięwzięć szkoleniowych uwzględnia się zasadę rachunku ekonomicznego w aspekcie „koszt-efekt”. W zakresie zabezpieczenia logistycznego podejmowane są działania umożliwiające ograniczenie zajęć z wyko-rzystaniem sprzętu bojowego, wprowadzając w szerszym zakresie do procesu szkolenia urządzenia szkolno-treningowe i symulatory oraz wyposażając jednostki wojskowe i inne komórki organizacyjne MON 
                                                                                                                                                   
styka ekonomiczna, Warszawa 2008, s. 254; P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegro-
wanego zarządzania, Warszawa 2010, s. 373. 323 K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna…, op.cit., s. 261–296; P. Blaik, Logistyka. Koncep-
cja…, op.cit., 370–410. 324 T. Kamiński, Logistyka w oddziale gospodarczym, Warszawa 1996, s. 120. 325 Skuteczność według Tadeusza Pszczołowskiego definiowana jest jako: 1) „pozy-tywnie oceniana zgodność wysiłku z celem”, 2) „skuteczność jest sprawnością w znaczeniu uniwersalnym oraz podstawowym składnikiem w sensie syntetycz-nym…”. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wro-cław 1978, s. 219. Z kolei P. Sienkiewicz postrzega „skuteczność” jako zasadnicze kryterium operacyjne podczas oceny efektywności systemu wyrażone jako 
„…zdolność systemu do działania prowadzącego do skutku zamierzonego jako cel końcowy tego działania”, P. Sienkiewicz, Teoria efektywności systemów, Wrocław 1987, s. 57. W terminologii wojskowej sprawność, skuteczność i efektywność uży-wane są zamiennie z powodu braku ich jednoznacznych mierników (wyznaczni-ków) klasyfikacyjnych. 326 Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/7 (A), Warszawa 2010, s. 24. 
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w systemy informatyczne usprawniające proces zarządzania infor-macją logistyczną. W wojsku koszty logistyki obejmują wiele elementów (składni-ków), w tym głównie nakładów: finansowych, rzeczowych, czaso-wych i osobowych327, a realizacja procesów logistycznych powoduje powstawanie właśnie kosztów logistyki. Najbardziej rozpowszech-nionym podziałem kosztów jest przekrój rodzajowy, oparty na kryte-rium treści ekonomicznej. W skład kosztów rodzajowych wchodzą koszty materialne i niematerialne oraz pozostałe. 
 
Systemy wspomagające zarzadzanie informacją logistyczną  
w resorcie obrony narodowej 
 Współcześnie kierowanie i dowodzenie w siłach zbrojnych wy-maga posiadania dokładnych informacji dostępnych we właściwym czasie. Bez takich informacji decyzje mogą być podejmowane jedynie na bazie przypuszczeń, doświadczeń z przeszłości lub na podstawie przypadkowych danych. Przewaga wojsk wynikająca z dysponowania i odpowiedniego wykorzystywania właściwych systemów informa-tycznych, dostarczających informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, nie tylko pozwala na utrzymanie odpowiedniej przewagi na polu walki, ale także usprawnia i skraca czas przesyłania informacji w czasie pokoju. System informatyczny musi funkcjono-wać w obrębie najważniejszych działań zapewniając nieprzerwany strumień informacji.   Zdaniem Józefa Janczaka „informacja jest podstawą funkcjono-wania i zarządzania każdą organizacją”328. Natomiast w dokumencie doktrynalnym „informacja o zasobach to wiedza o ilości, pocho-dzeniu, jakości, przynależności, położeniu oraz statusie określonych zasobów, które są przemieszczane, ale także pozyskiwane, przecho-wywane oraz użytkowane”329. W zarządzaniu informacje stają się pożyteczne z punktu widzenia osób podejmujących decyzje. Stąd też informacja na przykład o zmianie statusu i położeniu zasobów w łań-cuchu dostaw, uznawana jest za niezbędną dla dowództw oraz pań-stw biorących udział w operacji. Jest to ważne dla zapewnienia zdol-
                                                            327 K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna…, op.cit., s. 255. 328 J. Janczak, Systemy informatyczne wspomagania zarządzania i dowodzenia, War-szawa 2011, s. 13. 329 Widzialność zasobów, DD-4.11, Bydgoszcz 2015, s. 10. 
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ności optymalnego zarządzania jednostkami, personelem, sprzętem wojskowym oraz środkami zaopatrzenia na teatrze działań. Wdrażanie systemów informatycznych jest jednym z najtrud-niejszych zadań w instytucji wojskowej, gdyż powoduje ono następ-stwa idące znacznie dalej niż w przypadku większości innych aplika-cji. Obcowanie z tego typu oprogramowaniem oznacza w praktyce zmianę dotychczasowego sposobu zarządzania, ale też wnikliwego i starannego przygotowanie personelu do pracy w nowych warun-kach. Wprowadzanie w siłach zbrojnych zintegrowanych systemów wspomagających kierowanie i dowodzenie daje szereg wymiernych korzyści, jednakże należy liczyć się z potencjalnym ryzykiem oraz problemami, jakie niesie za sobą wdrożenie tego typu systemów, bo-wiem nowoczesne systemy informatyczne, narażone są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa.  Siły Zbrojne RP w XXI wieku muszą zmierzyć się z problemem rewolucji informacyjnej, który przyniósł potrzebę znalezienia scen-tralizowanego, zintegrowanego, zunifikowanego systemu informa-tycznego wspomagającego zarządzanie logistyką, finansami i kadra-mi. Potrzeby te zostały określone w Strategii informatyzacji RON na lata 2008–2012, gdzie szczegółowo przedstawiono cele na kolejne lata.  W resorcie obrony narodowej do zarządzania obiegiem infor-macji wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów pod nazwą „ARCUS”. Jest on przeznaczony jest do wytwarzania, rejestro-wania, gromadzenia i obiegu dokumentów korespondencji jawnej oraz niejawnej o klauzuli zastrzeżone. Dotyczy to zarówno korespon-dencji wchodzącej jak i wychodzącej.  Do podstawowych funkcjonalności systemu należy m.in.: imien-na dekretacja pism oraz rozliczanie postawionych zadań; całodobowa dostępność i selektywny dostęp do dokumentów; zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz łączenie dokumentów; kontrola stanu realizacji spraw i zadań; rejestrowanie i gromadzenie dokumentów; elektroniczny obieg umożliwiający przekazywanie dokumentów do wieloszczeblowej dekretacji; rejestrowanie informacji o nieobecno-ściach pracowników; elektroniczna wymiana między kancelaryjną dokumentów; współpraca z modułem serwera faksów330. 
                                                            330 Oficjalna strona Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatyczny-mi http://rczpi.wp.mil.pl, [dostęp: 22.10.2018]. 



168 
 

Do systemów teleinformatycznych wspierających zarządza-nie logistyką wojskową należy zintegrowany, wieloszczeblowy system informatyczny Zintegrowany Wieloszczeblowy System In-formatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON), przezna-czony do wsparcia procesów zarządzania zasobami logistycznymi, który z założenia powinien stanowić podstawowe źródło informa-cji do planowania oraz prowadzenia operacji wojsk własnych z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów dowodzenia.  Celem budowy i wdrożenia systemu było zapewnienie optyma-lizacji procesów zarządzania na wszystkich szczeblach kierowania oraz dowodzenia, opracowanie spójnego i kompleksowego systemu gromadzenia i dostarczania informacji o zasobach RON. Efektem prac stało się wdrożenie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, który został dopusz-czony do eksploatacji w jednostkach budżetowych SZ RP w dniu 1 stycznia 2012 roku program stworzony został przez firmę SAP, któ-ra jest dostawcą oprogramowania klasy ERP – planowania zasobów przedsiębiorstwa331, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem; Drugi, to teleinformatyczny system monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ, którego celem jest wsparcie procesu nadzoro-wania i monitorowania w czasie rzeczywistym ruchu wojskowych pojazdów samochodowych, realizujących przewozy ładunków wojskowych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, a także wydawa-nia „Zezwoleń na przejazdy drogowe”. System został opracowany przez Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI) na zamówienie Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk-Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW).  
 
Podejście procesowe w zarządzaniu informacją logistyczną 
w aspekcie koncepcji NATO  Biorąc pod uwagę ilość procesów informacyjnych przetwarza-nych na potrzeby logistyki wojskowej, można dostrzec ciągły brak systemu informatycznego, który w pełni wspierałby procesy decyzyj-ne na wszystkich poziomach kierowania logistyką wojskową. Istnie-jące systemy informatyczne są daleko niewystarczające. Wsparcie informatyczne występuje tylko na kilku płaszczyznach funkcjonowa-
                                                            331 ERP (ang. Enterprise Resource Planning). 
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nia wojska, takich jak obieg kancelaryjny dokumentów, kadrowe bazy danych, czy zarządzanie ruchem wojsk. Odnosząc się do możliwości dostępnych technologii i narzędzi teleinformatycznych należy ocenić, że funkcjonujące w wojsku sys-temy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką są dalece niewystarczające i odbiegają od rozwiązań komercyjnych występują-cych na rynku cywilnych. Obecny stan zarządzania informacją logi-styczną, wpływającą na efektywność realizacji procesów logistycz-nych SZ RP jest zatem nieefektywny. Informacje są przeważnie da-nymi, wielokrotnie powielanymi, które nie są zarządzane, a tylko i wyłącznie przetwarzane. Nie wnoszą przez to nowych wartości i nowej wiedzy w obszarze zarządzania organizacja wojskową. Praca z informacją logistyczną jest ciągle pracochłonna i obciążająca żołnie-rzy i pracowników wojska. Komercyjne (cywilne) systemy informatyczne posiadają funk-cjonalności, które należy zaimplementować do systemów zarządzania logistyką wojskową. Między innymi koncepcja NATO tworzenia wie-lonarodowych centrów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w operacjach połączonych, powoduje pilną potrzebę przygotowania narodowych organów logistycznych do współpracy z takimi centra-mi. Nakłada to na SZ RP konieczność posiadania systemu informa-tycznego i nowoczesnych technologii, zapewniających im widzialność zasobów logistycznych i wymianę informacji oraz współdziałanie logistyczne z komponentami wojskowymi innych państw uczestni-czących w operacjach.  Ponadto, koncepcja oparta na integracji logistyki wielonarodo-wej w misjach i operacjach NATO wymaga, aby procesy zabezpiecze-nia logistycznego objęte były jednolitym systemem kierowania. Ogromna ilość środków, które należy dostarczyć do wojsk np. w cza-sie operacji wielonarodowej prowadzi do wniosku, że w ramach logi-styki sojuszniczej metody planowania muszą być ujednolicone. Ich celem jest umożliwienie dostarczenia dowódcy NATO jak najbardziej kompletnych danych na temat posiadanych zasobów logistycznych. NATO dąży do zaprojektowania potencjału logistycznego w operacjach tak, aby zmniejszyć poziom powielania zasobów krajo-wych, wydzielanych do operacji, uproszczenia i usprawnienia prze-pływu informacji logistycznych, a także zapewnienia widzialności zasobów w celu spełnienia wymagań operacyjnych. Wymusza to wsparcie logistyczne misji i operacji w zakresie terminowości i do-kładności informacji logistycznych, które umożliwią posiadanie więk-
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szego wpływu na realizację wsparcia logistycznego. Dowódca opera-cji sojuszniczej, czy koalicyjnej oraz dowódcy komponentów narodo-wych w operacji muszą otrzymywać takie informacje w jak najkrót-szym czasie i być na bieżąco informowani o zachodzących zmianach na teatrze działań. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego wyko-rzystania posiadanych uprawnień do koordynowania i ustalania prio-rytetów wsparcia logistycznego. W SZ RP szeroki zakres zadań wsparcia i zabezpieczenia misji i operacji stojący przed organami logistyki wojskowej, nie może być właściwie i efektywnie realizowany bez systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie tym systemem. Analiza doświadczeń z uczestnictwa w misjach i operacjach poza granicami państwa pozwa-la stwierdzić, że w czasie przygotowania i prowadzenia operacji nie-zbędne jest stosowanie efektywnego i elastycznego narzędzia wspie-rającego zarządzanie zasobami logistycznymi na każdym etapie ope-racji. W sojuszu taką rolę z powodzeniem spełniają moduły funkcjo-nalne systemu informatycznego LOGFAS, które zapewniają dowódcy operacji pełną, dokładną i bieżącą informację logistyczną o posiada-nych zasobach, przedstawioną w formie tzw. zobrazowania sytuacji logistycznej i operacyjnej. 
 
Podsumowanie  Dokonane w opracowaniu oceny stanu zarządzania informacją logistyczną pozwalają na stwierdzenie, że po wstąpieniu Polski do NATO nastąpił wzrost zainteresowania kierownictwa MON proble-matyką informatyzacji logistyki wojskowej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w MON nastąpiły zmiany w podejściu do informaty-zacji logistyki wojskowej, związane ze wsparciem procesów logi-stycznych nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Przed-stawione analizy wskazują, że istotą wdrożenia w SZ RP nowocze-snych systemów informatycznych jest: 

• uzyskanie przewagi w dostępie do informacji logistycznej w operacjach zarówno militarnych jak i niemilitarnych;  
• usprawnienie procesu kierowania logistyką wojskową w operacjach w świetle przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa państwa; 
• posiadanie informacji o zasobach logistycznych, ich ilości i lokalizacji w czasie rzeczywistym; 
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• zapewnienie spójności między logistycznymi systemami in-formatycznymi funkcjonującymi w układzie narodowym z sojuszniczym informatycznym systemem logistycznym; 
• zapewnienie integracji i bezpieczeństwa przepływu informa-cji logistycznej w operacji narodowej i wielonarodowej; 
• zarządzanie zasobami logistycznymi w ramach narodowego zintegrowanego systemu informatycznego, działającego w środowisku sieciocentrycznym, kompatybilnym z syste-mami logistyki sojuszniczej; 
• umożliwienie identyfikacji, gromadzenia i przesyłania infor-macji o zasobach logistycznych oraz śledzenia przepływu tych zasobów na rzecz zapewnienia widzialności posiada-nych zasobów dowódcy operacji. Do słabych stron systemów informatycznych wdrożonych w RON, wspierających zarządzanie informacją logistyczną w wojsku, które w założeniu miały pozytywnie wpływać na efektywność kierowania systemem zabezpieczenia logistycznego SZ RP, według stanu na 2018 rok należy zaliczyć: 
• resortowy system informatyczny wspierający realizację pro-cesów logistycznych w misjach i operacjach narodowych w zakresie planowania logistycznego nie posiada wszystkich modułów funkcjonalnych, zapewniających pełną wymianę in-formacji we wszystkich fazach trwania operacji oraz umożli-wiających monitorowanie zasobów logistycznych wydzielo-nych do operacji; 
• mankamentem funkcjonujących systemów informatycznych wspierających zarządzanie logistyką SZ RP Zbrojnych jest brak możliwości zabezpieczenia w pełnym zakresie potrzeb informatycznych podsystemów logistycznych we wszystkich obszarach funkcjonalnych zabezpieczenia logistycznego, po-nieważ pierwszy – pk. „ZWSI RON”, jest jedynie systemem ewidencyjnym, eksplatowanym w wojskowych jednostkach budżetowych, a drugi pk. „KONWÓJ” jest system teleinforma-tycznym monitorowania położenia wojsk, wykorzystywanym jedynie przez organy transportu i ruchu wojsk na potrzeby opracowywania i wydawania zezwoleń na przejazdy woj-skowe oraz bieżącego monitoringu przejazdów pojazdów niebezpiecznych, ponadnormatywnych oraz kolumn realizo-wanych w RON; 
• jednocześnie brak jest możliwości wymiany informacji logi-
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stycznych w zautomatyzowanych systemach wsparcia do-wodzenia i kierowania w operacjach narodowych, zgodnie ze standardami NATO;  
• w dowództwach komponentu lądowego systemy wsparcia dowodzenia i kierowania (system C2 Wierzba) i specjalnego (system C2 Spartan) są na etapie ich pozyskiwania, a do-wództwa komponentu morskiego (C2 MCCIS Łeba) i po-wietrznego (ICC) nie posiadają zdolności w zakresie wymia-ny informacji nie tylko z systemem planowania logistycznego operacji NATO – SI LOGAS, ale nawet z ZWSI RON.  Reasumując, zasadnicze kierunki wdrożenia i rozwoju systemów lo-gistycznych w SZ RP powinny uwzględniać wykorzystanie najnow-szych technologii w zakresie sprzętu teleinformatycznego, oprogra-mowania, sieci, serwerów oraz zapewnić bezpieczeństwo w przepły-wie informacji logistycznej. Konkludując, pełna implementacja naj-bardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowanych klas sys-temów informatycznych, wspomagających proces zarządzania infor-macją logistyczną na rzecz usprawnienia procesu kierowania logisty-ką, pozwoli SZ RP na wzrost efektywności, pozwalającej na optymali-zację realizowanych procesów w misjach i operacjach wojskowych zarówno wielonarodowych jak i narodowych oraz bieżące (pokojo-we) zarządzanie logistyką. Działania podejmowane w zakresie racjonalizacji wdrożenia systemów informatycznych w logistyce wojskowej nie mogą jedno-cześnie obniżać efektywności funkcjonowania systemu w zakresie realizacji procesów. W każdym przypadku muszą zapewniać osią-gnięcie zakładanych celów. Powszechnie jednak wiadomo, że nie każde ponoszenie kosztów jest racjonalne i uzasadnione. W sytuacji, gdy realizowane procesy są nieracjonalne, to powstają straty, które w terminologii ekonomicznej nazywane są kosztami utraconych korzy-ści332. Wobec powyższego niezmiernie istotne jest rozróżnianie wy-datków związanych z racjonalnym ponoszeniem kosztów i nieracjo-nalnym ponoszeniem strat. 

 

                                                            332 K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Warszawa 2009, s. 351. 
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Abstract  In the Armed Forces of the Republic of Poland, the efficiency of logistic information management has been one of the most important dilemmas faced by military logistics for many years. The increase in the efficiency level of the functioning of the military logistic system can be achieved by implementing tools that are known in practice to support logistics information management. However, the examples described in the literature do not contain clear methods, rules and indicators that influence the assessment of potential benefits that a given implementation solution can bring. Failure to consider all the factors and conditions in which the logistic system operates at vari-ous organizational levels of the Polish Armed Forces or inadequate selection of tools implemented may render the undertaken actions unprofitable.  
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DOSKONALENIE POLSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO  
W PERSPEKTYWIE PRZYJĘCIA WOJSK SOJUSZNICZYCH 

NA PRZYKŁADZIE SIECI KOLEJOWYCH 
  Wzmocnienie „wschodniej flanki” NATO, w warunkach zagroże-nia ze strony Federacji Rosyjskiej wymagać będzie przegrupowania na teren państw granicznych (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii), w zależ-ności od charakteru zagrożeń, od kilkunastu do kilkuset tysięcy żoł-nierzy wojsk sojuszniczych wraz z kilkudziesięciu tysiącami egzem-plarzy różnorodnego sprzętu bojowego. Przegrupowanie prowadzo-ne będzie w ogromnej skali przestrzennej wymagającej koordynacji działań transportowych, zabezpieczających, ochronnych i obronnych. W aktualnym układzie geopolitycznym kluczowym obszarem prze-grupowania wojsk na kierunku zachód – wschód będzie teren Polski. Przegrupowanie wsparcia sojuszniczego odbywało się będzie po drogach publicznych, a więc używanych także przez innych użyt-kowników, co w konsekwencji wymusza zawczasu przygotowanie takiej operacji, której zasady są regulowane szeregiem porozumień i umów międzynarodowych. Warto podkreślić, że po wstąpieniu Pol-ski do NATO wypracowano doktryną współpracy cywilno-wojskowej, która reguluje relacje pomiędzy wojskiem a światem cywilnym w różnych dziedzinach życia, poziomach organizacyjnych państwa itp.333 Zasady przemieszczania wojsk obcych przez terytorium Polski określa Ustawa z dnia 23 września 1999 roku „O zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”334. W takiej sytuacji warto postawić pytanie o zdolność komunika-cyjną naszego kraju do przyjęcia w krótkim czasie znaczącego sojusz-niczego wsparcia militarnego. Współczesne strategiczne przegrupo-wania wojsk mogą być realizowane drogami kołowymi, szlakami ko-lejowymi oraz drogą powietrzną i morską. Każda z tych metod wy-
                                                            333 Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP – DD9, Warszawa 2004.  334 Dziennik Ustaw 1999 Nr 93 poz. 1063. 
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maga infrastruktury o określonej przepustowości, nośności i zabez-pieczonej przed różnego rodzaju zagrożeniami, zdolnej do przyjęcia środków bojowych i logistycznych. W Polsce od kilkunastu lat trwa intensywna modernizacji wszelkiego rodzaju infrastruktury transportowej, która jak się wyda-je, nie w pełni jest zgodna z wymogami ewentualnego przegrupowa-nia wojsk w ramach wsparcia sojuszniczego. Zasadnym wydaje się więc spojrzenie na plany modernizacyjne polskiego systemu komuni-kacyjnego i zasugerowanie ewentualnych korekt, które gwarantowa-łyby zwiększenie efektywności przegrupowania wojsk własnych i sojuszniczych w zagrożone rejony „flanki wschodniej” NATO. Biorąc pod uwagę ograniczoną objętość szkicu autor skoncentruje się na jednym z typów dróg, czyli szlakach kolejowych, uchodzących po-wszechnie za znacznie zaniedbane i przestarzałe. Przegrupowania kolejowe w Europie mogą być realizowane bardzo intensywnie, gdyż na kontynencie znajduje się bardzo dobrze rozbudowania infrastruktura komunikacyjna, pod względem gęstości i jakości porównywalna jedynie z Japonią i Stanami Zjednoczony-mi335. Kraje, poprzez które może dokonywać się transfer do Polski, pod względem infrastruktury komunikacyjnej można podzielić na kilka grup, od najwyższej jakości sieci, jak Luksemburg, Belgia i Au-stria po nieco słabsze do których należą Litwa, Grecja i Polska336.  W procesie integracji Unii Europejskiej, a zwłaszcza w zakresie zapewnienia spójności terytorialnej UE i usprawnienia swobodnego przepływu osób oraz towarów, modernizacja szlaków transporto-wych stanowi jeden z celów strategicznych. Aktualnie polityka ta rea-lizowana jest w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie unij-
nych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor-
towej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, tekst mający znaczenie dla EOG, w którym znaczną uwagę przykłada się do rozwoju komunikacji kolejowej337. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z 22 września 2010 roku w sprawie euro-pejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport 
                                                            335 D. Tarka, Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej – 
analiza taksonomiczna, „Ekonomia i Zarządzanie” 2012, nr 4, s. 92–93. 336 Ibidem, s. 94–96. 337 EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu, [dostęp: 10.12.2018]. 
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towarowy wyznaczono w Europie 11 korytarzy towarowych, które mają zapewnić sprawny przewóz towarów na terenie wspólnoty338.  Korytarze towarowe nie są projektami inwestycyjnymi, a mają one przede wszystkim za zadanie zwiększyć konkurencyjność mię-dzynarodowego przewozu towarów koleją dzięki współpracy między unijnymi zarządcami infrastruktury kolejowej, ministerstwami transportu państw członkowskich, przewoźnikami oraz zarządcami i właścicielami terminali. Z oferty korytarzy towarowych mogą ko-rzystać upoważnieni wnioskodawcy, czyli przewoźnicy kolejowi, międzynarodowe ugrupowania przewoźników, nadawcy, spedytorzy towarowi czy operatorzy transportu kombinowanego. Idea korytarzy ma więc przede wszystkim charakter ekonomiczny, jednak siły zbrojne poszczególnych państw, organy dowodzenia NATO i inne mogą w tym systemie występować jako użytkownicy systemu kole-jowego (być może w okresie kryzysów politycznych uprzywilejowa-ni), co w zdecydowanym stopniu umożliwiłoby efektywne organizo-wanie przewozów wojskowych w wielkiej skali. Trzy korytarze zostały wyznaczone przez terytorium Polski i pozwalają one na koordynowanie przewozów z obszaru wszystkich krajów Unii Europejskiej. Korytarz towarowy nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie stanowi połączenie polskich portów z portami Morza Adriatyckiego. W jego wdrażanie jest zaangażowanych sześć krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia oraz Włochy. Ko-rytarz towarowy nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie łączy wschód i zachód Europy, a tworzą go Belgia, Holandia, Niemcy, Pol-ska, Czechy i Litwa. Oba korytarze zostały uruchomione pod koniec 2015 roku.339 W styczniu 2017 roku Komisja Europejska wydała de-cyzję w sprawie utworzenia Bursztynowego Korytarza Towarowego nr 11, którego uruchomienie przewidywane jest na początku 2019 roku. Połączy on ośrodki przemysłowo-handlowe Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii340. Jak wspomniano, korytarze tworzone są zgodnie z interesami gospodarczymi poszczególnych krajów i regionów Europy, ale do-skonale wpisują się w potrzeby obronne regionu i pozwalają na 
                                                            338 Ibidem, [dostęp: 10.12.2018}. 339 Szerzej o tych korytarzach na stronach domowych: www.rfc5.eu i www.rfc8.eu [dostęp: 10.12.2018). 340 Amber Rail corridor established, https://www.railwaypro.com, [dostęp: 10.12.2018]. 
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sprawne operowanie sojuszniczymi siłami zbrojnymi na europejskim terenie Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Sieć kolejowa w Polsce jest pod względem technicznym porów-nywalna z rozwiązaniami kolejowymi w większości krajów europej-skich, gdzie obowiązuje rozstaw osi 1435 mm oraz obciążenie na oś ponad 18 t, nie większe niż 23 t. Szerszy tor 1520 mm obowiązuje zasadniczo w Europie wschodniej, czyli Rosji, Białorusi, Ukrainie oraz w trzech krajach NATO, a więc na Litwie, Łotwie i Estonii (1524 mm)341. Fakt, że na wschodniej i północnej granicy Polski kończą się tzw. „tory normalne” powoduje pewne ograniczenie swobody trans-portu z krajami bałtyckimi, gdyż zmiana szerokości torów na granicy wymaga stosowania specjalnych wózków lub przeładowywania to-warów na granicy342. Polskę z krajami bałtyckimi łączy jedna linia kolejowa biegnąca przez tzw. „przesmyk suwalski”, czyli jednotorowy szlak Suwałki – Trakiszki o nośności na oś 20,9 t. Taki stan rzeczy powoduje, że sojusznicze wsparcie na teren państw bałtyckich może być wykonane zasadniczo drogą morską.  Długość linii kolejowych w Polsce wynosi 19 209 km, czyli 6,1 km na 100 km2, w tym 10 490 km to linie jednotorowe, a 11 854 ze-lektryfikowane343. Zdecydowana większość infrastruktury jest w użytkowaniu Polskich Linii Kolejowych SA, które w 2017 roku eks-ploatowały: 
− 18 513 km linii kolejowych; 
− 39 482 szt. rozjazdów; 
− 14 442 szt. skrzyżowań w poziomie szyn;  
− 25 324 szt. obiektów inżynieryjnych, w tym 6 375 szt. mo-stów i wiaduktów; 
− 5 823 szt. budynków; 
− 14 108 szt. budowli344.  

                                                            341 Na Półwyspie Iberyjskim obowiązuje rozstaw szyn o wymiarze 1668 mm. Leksy-
kon Terminów Kolejowych, Warszawa 2011, s. 370. 342 W okresie „zimnej wojny” problem zamiany szerokości torów rozwiązano po-przez budowę na granicy długich ciężkich ramp przeładunkowych. Zob.: S. Sadow-ski, Polska granica wschodnia w okresie zimnowojennego podziału Europy w latach 
1949–1989, [w:] Wschodnia granica Polski – przeszłość i teraźniejszość, W. Wrób-lewski (red.), Lublin 2001, s. 158. 343 Mały Rocznik Statystyczny 2018, Warszawa 2018, s. 313. 344 Raport roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 2017 rok, Warszawa 2018, s. 16. 
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Od 2017 roku polska sieć kolejowa podzielona jest na 275 od-cinków o znaczeniu państwowym, różnej długości pozwalających na w miarę swobodny przewóz towarów na obszarze praktycznie całego kraju345.  Linie kolejowe w Polsce nie są jednolite pod względem nośności na oś oraz przepustowości dobowej, którą ogranicza na wielu liniach jeden tor. Nośność szlaków kolejowych w Polsce waha się od 18 t do 22,9 t na oś, tym samym na czteroosiowej platformie kolejowej mogą być przewożone ciężary o wadze do 72 do 92 ton. W Polsce dominują tory kolejowe o obciążeniu na oś ponad 20 t, która to nośność obo-wiązuje na ponad 95% wszystkich linii kolejowych346. Istotnym czyn-nikiem zwiększającym przepustowość szlaków jest także średnia prędkość określana w kilometrach na godzinę. Maksymalne dopusz-czalne prędkości w Polsce dochodzą do 250 km/h, jednakże prak-tyczne prędkości nie przekraczają na magistralach 200 km/h. Pręd-kości na pozostałych liniach warunkowane są ich stanem technicz-nym i wahają się od 20 do 160 km/h.  Prędkości pociągów towarowych są zwykle o kilkadziesiąt ki-lometrów na godzinę niższe niż pociągów pasażerskich. Trzy czynni-ki, a więc obciążenie przewozami, maksymalna dopuszczalna pręd-kość pociągów osobowych i towarowych oraz naciski na osi determi-nują parametry eksploatacyjne linii kolejowych. W Polsce obowiązują cztery kategorie linii kolejowych, z których dwie: magistralne i pierwszorzędne są przystosowane do najwyższych obciążeń, co po-zwala na przewóz koleją w zasadzie wszystkich pojazdów i urządzeń wojskowych użytkowanych w armiach państw NATO347. Linie kolejowe o najwyższych wskaźnikach eksploatacyjnych, to szlaki wchodzące w skład sieci transeuropejskich TEN-T348 i liczące 
                                                            345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, Dz.U. z 2017, poz. 824. 346 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pocią-
gów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014, Załącznik 2.2 – Wykaz maksymalnych nacisków osi, Warszawa 2013, s. 1–34.  347 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987, Dział III, Rozdział 1. 348 Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T (od ang. Trans-European Transport 
Networks) to program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych zapoczątkowany w 1996 roku na podstawie Decyzji nr 1692/96 Par-lamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996. Polska została włączona do progra-
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w Polsce ponad 6 800 km. Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności sieci komunikacyjnych w Unii Euro-pejskiej, w tym sieci kolejowych. Z punktu widzenia przewozów woj-skowych system ten stwarza w perspektywie możliwości swobodne-go przegrupowania wojsk w ramach Europy zachodniej, środkowej i południowej, a tym samym możliwość wzmocnienia zdolności obronnych państw NATO na zagrożonych kierunkach.  W 2013 roku ustalono nowy układ sieci TEN-T na terytorium państw członkowskich UE. Obejmuje on sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają koncentrować się działania unijne, w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniej-szych wąskich gardłach, zapewniając dostępność i łączność wszyst-kich regionów Unii349. Jednym z głównych celów polityki transporto-wej Unii Europejskiej jest przywrócenie należytej rangi komunikacji kolejowej, zwłaszcza dalekobieżnej, w transporcie ciężkim. Stwarza to bardzo korzystne perspektywy dla dalekosiężnych przegrupowań wojsk. W Polsce transport kolejowy odgrywał zawsze znaczącą rolę. Warto podkreślić, że w okresie przynależności naszego kraju do blo-ku sowieckiego w latach 1945–1991 kwestia przegrupowania wojsk sojuszniczych w kierunku wschód – zachód była jednym z poważnych zadań państwa polskiego, które w istotny sposób dbało o utrzymanie szlaków kolejowych przeznaczonych do realizacji tego zadania. Ciągi szynowe, na podstawie tzw. rekomendacji ZSRR, modernizowano pod kątem zwiększenia ich przepustowości, budowania obwodnic wiel-kich skupisk ludności, zabezpieczenia przepraw przez wielkie prze-szkody wodne itp.350 Zmiany cywilizacyjne jakie zaszły w Polsce po 1989 r, w tym umasowienie komunikacji samochodowej, spowodowały stopniowy upadek kolejnictwa. W latach 1989–2016 długość linii kolejowych w Polsce uległa zmniejszeniu o około 23%, w radykalnym stopniu 
                                                                                                                                                   mu wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dziesięć lat później zastąpiony został programem „Instrument Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycz-nej oraz telekomunikacyjnej. 349 J. Adamiec, Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2012, nr 4, s. 64. 350 S. Sadowski, Polska granica…, op. cit.., s. 153–160. 
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obniżyła się także jakość infrastruktury kolejowej. Likwidacja niektó-rych linii kolejowych spowodowała przerwanie wielu ciągów trans-portowych. Dotyczyło to wielu linii kolejowych na Pomorzu, Warmii i Mazurach, północnym Mazowszu, Kujawach. Zmniejszyło to możli-wości manewrowania transportami w różnych kierunkach, w tym na obszarze Polski północno wschodniej i wschodniej, szczególnie waż-nym w kontekście wspomnianych wyżej potencjalnych zagrożeń wo-jennych ze strony Federacji Rosyjskiej.  W 2013 roku poszerzono liczbę polskich szlaków kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci, z których najważniejsze z punktu widzenia analizowanej problematyki to: 
− Warszawa – Białystok – Suwałki – Trakiszki (dł. 340 km), 
− Gdańsk–Tczew–Elbląg–Braniewo (dł. 141), 
− Kunowice – Poznań – Kutno – Warszawa – Łuków – Terespol z obwodnicą stolicy: Łowicz – Pilawa – Łuków (dł. 869 km), 
− Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Tarnów – Przemyśl – Medyka, dla przewozów towarowych: Wrocław – Opole – Gliwice (dł. 732 km), 
− Gdynia – Gdańsk – Tczew – Iława – Warszawa – Zawiercie – Katowice – Bielsko-Biała – Zwardoń/ Zebrzydowice, dla przewozów towarowych: Tczew – Inowrocław – Tarnowskie Góry – Chorzów – Pszczyna oraz planowana nowa linia: Psa-ry – Trzebinia – Bielsko-Biała (dł. 1 526 km), 
− Świnoujście – Szczecin – Rzepin/Poznań – Wrocław – Mię-dzylesie (dł. 999 km), 
− Warszawa – Pilawa – Lublin – Dorohusk (dł. 267 km), 
− Poznań – Inowrocław (dł. 107 km), 
− Inowrocław – Toruń – Olsztyn – Korsze – Skandawa (dł. 282 km)  
− Gdynia – Koszalin – Stargard (dł. 313 km), 
− Grodzisk Mazowiecki–Skierniewice–Koluszki–Łódź (dł. 102 km), 
− Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna – San-domierz – Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk (dł. 471 km), 
− Warszawa – Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów (dł. 258 km)351. 

                                                            351 A. Massel, Rozwój sieci TEN-T w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2016, nr 9, s. 31. 
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  Mapa nr 1. Sieć kompleksowa TEN-T 2013 według rozporządzenia UE 1315/2013 Źródło: A. Massel, Aktualne uwarunkowania rozwoju kolei dużych prędkości w Pol-
sce, „Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP”, 2017, nr 2, s. 115.  Przyjęty układ sieci efektywnie włącza polskie linie kolejowe w sieć europejską, zapewniając swobodny dostęp do terytorium na-szego kraju z zachodu i południa po ośmiu szlakach kolejowych z Niemiec, Czech i Słowacji. System ten pozwala także na łatwy trans-port z portów morskich w głąb kraju.  Z punktu widzenia tranzytu wojsk na północny-wschód i wschód kraju układ ten ma jednak poważną wadę w postaci słabo rozwiniętej sieci nowoczesnych dróg kolejowych na Pomorzu Za-chodnim, Warmii i Mazurach oraz północnym Mazowszu. Sieci kole-jowe tych obszarów po 1989 r,. podlegały systematycznej degradacji, w czego konsekwencji wiele linii zamknięto, przerywając szereg 
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ogólnokrajowych ciągów komunikacyjnych. Potrzeby związane z przegrupowaniem wojsk sojuszniczych na wschód i północny – wschód wydatnie usprawniło by zmodernizowanie linii kolejowych: 
− Szczecin – Szczecinek – Chojnice – Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie, z odgałęzieniami na Olsztyn i Działdowo (dł. 420 km); trasa ta jest nieczynna na odcinkach: Brodnica – Dział-dowo i Chojnice – Laskowice Pomorskie, 
− Szczecin – Stargard – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła – Byd-goszcz (dł. 249 km); po zawieszeniu ruchu w latach 2000 – 2012, przywrócono komunikację na tej linii w 2014 roku, 
− Kostrzyn – Krzyż – Piła z rozgałęzieniem na Bydgoszcz (dł. 255 km) i Tczew (dł. 343 km), 
− Kutno – Płock – Brodnica – Działdowo – Olsztyn (dł. 272 km), 
− Tuplice – Żary – Głogów – Leszno – Ostrów Wielkopolski – Zduńska Wola – Łódź Kaliska, linia dwutorowa na całej dłu-gości (dł. 388 km)352.  

  Schemat nr 1. Procentowa struktura maksymalnych prędkości  na szlakach kolejowych w roku 2017/2018 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Raport roczny PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. za 2017 rok, s. 8–11.  W wyniku prowadzonych w latach 2004–2017 roku robót utrzymaniowo-naprawczych oraz zadań inwestycyjnych, długość to-rów linii kolejowych z dobrą oceną stanu technicznego (wg stanu na 

                                                            352 Regulamin przydzielania…, op. cit., s. 35, passim.  
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31 grudnia 2017 roku) stanowiła 58,9% całkowitego stanu technicz-nego szlaków kolejowych. Poprawa stanu technicznego linii kolejo-wych wpływa na wyraźne wzrosty prędkości maksymalnych na po-szczególnych szlakach, głównie magistralnych i pierwszorzędnych353. Prócz podnoszenia jakości torów sprawność kolei zapewniają sys-temy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). W systemach tych w przeważającej części funkcjonują nadal urządzenia wykonane w technologii przekaźnikowej i mechanicznej. Jednak dynamiczny rozwój technik komputerowych zaowocował szerokim ich zastoso-waniem w systemach automatyki i informatyki. Najnowsza generacja urządzeń srk to systemy komputerowe i przekaźnikowo – kompute-rowe (hybrydowe) oraz nowe napędy zwrotnicowe, które łączą w sobie nowoczesność, niezawodność i rozbudowaną funkcjonalność oraz zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu354.  Bezpieczeństwo kursowania pociągów zapewniają blokady li-niowe, które zainstalowane są na 16 061 km linii kolejowych. W celu zapewnienia stałego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu po-ciągów, modernizowane linie kolejowe wyposażane są w urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru. Urządzenia w zależności od kon-figuracji diagnostycznej, wykrywają zdalnie uszkodzenia w jadącym pociągu355. W czerwcu 2017 roku ukazał się dokument pn. „Krajowy 
plan wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności »Sterowa-
nie«”356, który określa strategię wdrożenia Europejski System Zarzą-dzania Ruchem Kolejowym – ERTMS357 dla sieci krajowej, będący najnowocześniejszą w Europie formą zarządzania ruchem kolejo-wym358. Trwają prace związane z budową i odbiorami systemu Glo-balnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej – GSM-R359 na głównych liniach kolejowych360.  Informatyzacja i komputeryzacja sieci kolejowych prowadzi do zwiększenia ich sprawności i bezpieczeństwa, lecz jednocześnie, po-przez wprowadzenie szeregu procedur do cyberprzestrzeni, czyni je 
                                                            353 Raport roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 2017 rok…, s. 16. 354 Ibidem, s. 21. 355 Ibidem, s. 22. 356 Krajowy plan wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”, https://www.gov.pl, [dostęp: 20.12.2018]. 357 ERTMS (ang. European Rail Traffic Management System). 358 Raport roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 2017 rok…, s. 23. 359 GSM-R (ang. Global System for Mobile Communications – Railway [lub] GSM-Railway. 360 Ibidem, s. 23. 
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bardziej podatnymi na cyberzagrożenia. Mogą one w wydatnym stopniu zagrozić przewozom kolejowym, a manipulacje transportem mogą być ważnym obszarem cyberwojny. Skuteczne, holistyczne przygotowania do przeciwdziałania tym zagrożeniom muszą być ważnym elementem działań nie tylko Polskich Linii Kolejowych, ale całego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa361. Planuje się, że jakość transportu kolejowego podniesie realizo-wany od 2014 roku Krajowy Program Kolejowy, który do 2023 roku pochłonie ponad 66 mld zł. W jego ramach zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w programach podstawowych i rezerwowych finansowanych w ramach: 
• Connecting Europe Facility (CEF) będącego kontynuacją  TNT-T realizowanych jest 151 projektów; 
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 13 projektów; 
• Regionalnego Programu Operacyjnego – 93 projekty362. Po jego zrealizowaniu koleje w Polsce znajdą się na zupełnie innym poziomie technicznym i organizacyjnym. Odtworzone zostanie także wiele linii kolejowych, które uległy zawieszeniu lub degradacji tech-nicznej. Modernizacja ta wpłynęła i wpływać będzie na planowanie przewozów wojskowych na pożądanych kierunkach w ramach koali-cyjnego wsparcia. Krajowy Program Kolejowy w latach 2019–2023 zakłada wiele inwestycji, które umożliwią sprawniejszy przerzut wojsk, czemu posłużą przede wszystkim szlaki, których modernizacja do tej pory nie była realizowana363. Stan szlaków kolejowych jest najważniejszym, lecz nie jedynym czynnikiem wpływającym na możliwość przegrupowania wielkiego wsparcia sił sojuszniczych. Równie ważnym jest kwestia możliwości przyjęcia pociągów wielkiej ładowności oraz ładunków niewymiaro-wych i możliwość ich rozładowania, czyli stan ramp ładunkowych. Modernizacja szlaków kolejowych zwiększa także możliwości przewozu tzw. przesyłek nadzwyczajnych, którymi ze względu na swoją konstrukcję jest wiele jednostek sprzętu i uzbrojenia wojsko-wego. Jako przesyłki nadzwyczajne należy rozumieć przewóz rzeczy 

                                                            361 Kwestie powyższe dyskutowane były na Konferencji pt. Cyberbezpieczeństwo 
w transporcie kolejowym, Warszawa 24.07.2018, https://www.tor-konferencje.pl, [dostęp: 20.12.2018]. 362 Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 
2023 roku za rok 2017, s. 61–71, https://www.gov.pl, [dostęp: 20.12.2018]. 363 Ibidem.  
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wymagających szczególnych warunków techniczno-ruchowych ze względu na: kształt, wymiary, masę albo drogę przewozu, sposób za-ładowania, rozmieszczenia i zabezpieczenia na wagonie, konieczność stosowania specjalnej technologii przewozu364. Kwestię możliwości przewozu towarów o dużym ciężarze i nie-wymiarowych można ocenić poprzez analizę struktury i liczby wago-nów towarowych dopuszczonych do ruchu na szlakach kolejowych w Polsce oraz liczby i zdolności ciągu lokomotyw.   

  Schemat nr 2. Podział wagonów towarowych na kategorie wiekowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Katalog wagonów PKP Cargo, Warszawa 2018, s. 4.  Opis wagonów zawiera Katalog wagonów PKP Cargo365, z które-go wynika, że na linie kolejowe w Polsce dopuszczone są wszystkie typy wagonów stosowanych na europejskich szlakach kolejowych. PKP Cargo posiada 55 typów wagonów towarowych, z tego 25 może być wykorzystywanych do przewozów wojskowych. Mogą to być przede wszystkim platformy kolejowe, w tym na wózkach specjal-nych, umożliwiających przewóz najcięższych pojazdów gąsienico-wych i kontenerów oraz wagony towarowe kryte, odkryte i specjalne 
                                                            364 Instrukcja postępowania przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów 
niebezpiecznych TR-07, Warszawa 2014, s. 7–9. 365 Katalog wagonów PKP Cargo, Warszawa 2018, s.104. 
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umożliwiające przewóz drobnicy oraz, po odpowiednim dostosowa-niu, także ludzi. Na polskich torach 31 grudnia 2017 roku znajdowało się 90 849 wagonów towarowych, z tego węglarki (64,24%), platformy (12,9%), cysterny (9,37%), wagony kryte i z dachami odchylanymi (5,87%) oraz inne (0,44)366. Zdecydowana większość wagonów to pojazdy stare, mające ponad 20 lat, a ich średni wiek to 30,3 lata. W 2017 ro-ku stopień wykorzystania wagonów wynosił 71,9%367. Mimo, że park wagonowy w Polsce jest dosyć stary, to zachowuje on pełną spraw-ność techniczną, acz w wielu wypadkach wagony nie są zdolne do osiągania dopuszczalnych na szlakach prędkości. W konsekwencji wymaga on systematycznej modernizacji tak, by dostosować go do maksymalnych prędkości i obciążeń obowiązujących na torach. Ze względu na strukturę przewożonych ładunków, w której dominują pojazdy, kontenery, ładunki drobnicowe i personel osobo-wy, siły zbrojne zainteresowane są głównie platformami, wagonami krytymi oraz cysternami. Aktualnie w eksploatacji znajduje się 13 158 platform. Planowany do 2023 roku zakres inwestycji zakłada zakup 1 434 szt. nowych platform, 140 szt. zostanie wydzierżawio-nych, 100 szt. zostanie zakupionych jako tabor używany, a 75 szt. wy-leasingowanych368. Inwestycja w platformy znacznie polepszy ich stan jakościowy i ilościowy, a powiększanie liczby platform wysokiej nośności pozwoli na przewóz nawet najcięższego sprzętu wojskowe-go. Podobnie pozytywne trendy odnoszą się innych kategorii wago-nów. Znacznie mniejszy zakres inwestycji planuje się w zakresie środków ciągu. W polskim kolejnictwie dominują dwa rodzaje napę-dów do trakcji kolejowej – spalinowe i elektryczne. Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości zakłócenia sieci elektroenergetycznych do transportów wojskowych bardziej przydatne są te pierwsze.  W 2017 roku w eksploatacji znajdowało się 1419 lokomotyw elektrycznych oraz 2030 spalinowych. Znaczna część lokomotyw spa-linowych to jednostki manewrowe. Ze 121 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych zdecydowana większość wykorzystywana jest do pro-wadzenia pociągów pasażerskich. Średni wiek lokomotyw na koniec 2017 roku wyniósł 36,9 roku. W 2017 roku wskaźnik wykorzystania 
                                                            366 Ibidem, s. 4. 367 Ibidem, s. 5. 368 Ibidem, s. 6. 
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lokomotyw wynosił 48,4%. Według deklaracji przewoźników, na 31 grudnia 2017 roku 1269 lokomotyw było trwale bądź czasowo wyłą-czonych z eksploatacji (36,8% ogółu)369. Świadczy to o istnieniu du-żych rezerw w zakresie kolejowych środków ciągu. Do 2023 roku polscy przewoźnicy zakładają systematyczną acz powolną modernizację parku lokomotyw. Jeśli chodzi o lokomotywy elektryczne inwestycje obejmą 116 lokomotyw, z czego 82 szt. doty-czyć będzie odnowienia posiadanego już elektrycznego taboru trak-cyjnego, 20 szt. obejmie dzierżawa, 9 szt. dotyczyć będzie zakupu nowych pojazdów, a 5 szt. zostanie objętych leasingiem. Inwestycje w lokomotywy elektryczne nie wpłyną znacząco na zdolności prze-wozowe. Stosunkowo nieduża liczba planowanych nowych lokomo-tyw wynika z faktu, że do transportu towarowego nie wykorzystują-cego dużych prędkości nie są konieczne nowe lokomotywy wielosys-temowe, a lokomotywy elektryczne znajdujące się w eksploatacji, w pełni zaspokajają potrzeby.  W odróżnieniu od lokomotyw elektrycznych lokomotywy spali-nowe zapewniają możliwość przewozu towarów na całej sieci, w tym na odcinkach niezelektryfikowanych stanowiących w 2017 roku 39% linii kolejowych. Aktualnie tylko 853 lokomotyw spalinowych znajdu-je się w eksploatacji. Planowane do 2023 roku inwestycje obejmą 167 lokomotyw spalinowych, z czego 99 szt. zostanie odnowione, 40 szt. zostanie zakupione jako używane, 17 szt. zostanie zmodernizowane, 6 szt. zostanie wydzierżawione, a 5 szt. zostanie zakupione jako no-we. Warto podkreślić, że zarówno w przypadku lokomotyw spalino-wych jak i elektrycznych, zakres planowanych inwestycji nie będzie miał dużego wpływu na podniesienie jakości transportu, acz na zmo-dernizowanych szlakach zapewnią one prędkości do 100 km/h, co jest szybkością w zupełności wystarczającą dla przewozów wojsko-wych370.  Inwestycje prowadzone w kolejnictwie polskim od 2004 roku w wydatny sposób podniosło jakość przewozów pod względem pręd-kości, tonażu i zróżnicowania możliwości przewozowych. W konse-kwencji pozwala to na transport do Polski zróżnicowanych zasobów wojskowych ze wszystkich wymaganych kierunków geograficznych oraz kierowanie ich do stacji docelowych po różnych trasach kolejo-
                                                            369 Tabor kolejowy przewoźników towarowych – stan obecny i plany do 2023 r., War-szawa 2018, s. 4. 370 Ibidem, s. 5–6. 
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wych, swobodnie operując na liniach wewnętrznych. Jakość przewo-zów osiągnięta do 2018 roku w następnych latach ulegnie dalszej poprawie, redukując istotne niedomogi sieci oraz taboru kolejowego.    
Abstract 
 Investments in the Polish railways since 2004 have significantly improved the quality of transport in terms of speed, tonnage and di-versification of transport capacities. As a consequence, it allows transport to and from Poland of diversified military resources from all required geographical directions, operating freely on internal lines. The quality of transport achieved by 2018 in the following years will be further improved, reducing important existing deficien-cies in the network and rolling stock. In the future, selected railway routes will be modernized in Pomerania, Warmia and Masuria and railway routes linking Poland with the European network.  
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ROLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 
W SYSTEMIE RATOWNICTWA 

 
 
Wstęp 
 Podstawowe znaczenie w skuteczności systemów ratownictwa stanowi jego zdolność do zapewnienia właściwej pomocy medycznej oraz udzielania doraźnej pomocy ratowniczej poszkodowanym w zdarzeniach kryzysowych. Za pomoc medyczną odpowiada Pań-stwowy System Ratownictwa Medycznego (PRM), którego działal-ność jest określona w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycz-nym. Pomoc ratowniczą realizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), wspierany przez ochotnicze straże pożarne (OSP) oraz wiele społecznych organizacji ratowniczych (w tym obronę cy-wilną). Funkcjonowanie KSRG zostało z kolei określone ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Istotną rolę w funkcjonowaniu wy-mienionych systemów odgrywa Centrum Powiadamiania Ratunko-wego (CPR) funkcjonujące według rozporządzenia Ministra Admini-stracji i Cyfryzacji. Jego zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy oby-watelem a podmiotami ratowniczymi oraz monitorowanie rozwoju sytuacji, tak aby w razie potrzeby angażować do działania niezbędne służby ratownicze.  Wspólną cechą wymienionych powyżej systemów ratowniczych jest gotowość i ciągłość działania w odniesieniu do osób potrzebują-cych pomocy w każdej sytuacji powodującej zagrożenia życia i zdro-wia. Różnice w ich funkcjonowaniu zależą od skali zagrożenia, typu angażowanych sił i środków oraz specyfiki prowadzenia działań ra-towniczych.  Koniecznym warunkiem skuteczności działania wszystkich podmiotów ratowniczych, stanowiących jeden zintegrowany system ratownictwa, jest dostęp do informacji i wykorzystania jej w procesie tworzenia procedur działań ratowniczych i ich stosowania w sytua-cjach nagłych zdarzeń. Funkcję informacyjną w systemie ratownictwa z powodzeniem realizuje Centrum Powiadamiana Ratunkowego, któ-
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rego zasadniczą misją jest przyjmowanie zgłoszenia alarmowego o zaistnieniu zdarzenia i przekazanie go do właściwych służb ratow-niczych. W zasygnalizowanym obszarze problemowym zachodzi po-trzeba przedstawienia: 
• głównych przesłanek stworzenia sieci Centrum Powiadamia-nia Ratunkowego i zorganizowania w szerszym zakresie sys-temu powiadamiania ratunkowego; 
• wskazanie kierunków dalszego rozwoju i doskonalenia sys-temu CPR w aspekcie zadaniowym i organizacyjnym.  Stąd celowym wydaje się zastosowanie metod badawczych obejmują-cych: przegląd literatury przedmiotu badań, analizę danych staty-stycznych dotyczących wykorzystania potencjału i możliwości CPR w systemie ratowniczym w Polsce. 

 
Geneza, funkcje i zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Polsce 
 Idea organizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) pojawiła się w grudniu 1999 roku w nowelizacji rozporządzenia Mi-nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Za podstawowy element systemu przyjmującego informacje o zdarze-niach alarmowych uznano wówczas stanowiska kierowania w ko-mendach Państwowej Straży Pożarnej. Struktury te miały dokonywać   bieżącej wymiany informacji niezbędnej do prognozowania zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych oraz stanowić centrum powia-damiania ratunkowego sił i środków podmiotów systemu lub wspo-magających system371.   Rozszerzenie funkcjonowania CPR było efektem konsultacji między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mini-sterstwem Zdrowia oraz Komendą Główną Państwowej Straży Po-żarnej, w wyniku których w 2000 roku proklamowano rządowy pro-gram „Koncepcja Centrów Powiadamiania Ratunkowego” (Koncepcja Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 2000). Należy uznać, że ini-cjatywa ta stała się fundamentem organizacji, przygotowania, norma-
                                                            371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grud-nia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratow-niczo-Gaśniczego, (Dz.U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1311). 



191 
 

lizacji działalności CPR-ów oraz bazą do rozpoczęcia formalnej współpracy podmiotów KSRG i państwowego ratownictwa medycz-nego (PRM). Zgodnie z założeniami Koncepcji zadaniami CPR-ów było miedzy innymi:  
• przyjęcie/selekcja zgłoszeń o nagłym zagrożeniu życia, zdrowia, środowiska i mienia; 
• dysponowanie sił i środków służb ratowniczych i podmio-tów współdziałających; 
• wspomaganie kierującego działaniem ratowniczym; 
• analizowanie możliwości szpitalnych oddziałów ratunko-wych i innych jednostek organizacyjnych szpitali (Koncep-cja CPR, 2000). Obowiązek uruchomienia numeru alarmowego 112 zleciła także kra-jom członkowskim Unia Europejska. W Dyrektywie Parlamentu Eu-ropejskiego z dnia 7 marca 2002 roku(tzw. dyrektywa o usłudze po-wszechnej) wnoszono, aby  użytkownicy byli w stanie wywołać jeden europejski numer alarmo-wy 112 oraz wszelkie inne krajowe alarmowe numery telefoniczne, bezpłatnie, z dowolnego telefonu, włączając publiczne automaty tele-foniczne, bez korzystania z jakiejkolwiek formy płatności372.   Zgodnie z wytycznymi kraje Unii miały wprowadzić regulacje w życie do lipca 2003 roku, natomiast państwa nowo przyjęte do 1 maja 2004 roku373. Znaczącą zmianą w zakresie budowy SPR było wprowadzenie numeru 112 w każdym powiecie. Z uwagi na aspekty funkcjonalne, zasadne wydawało się zachowanie dotychczas wdrożo-nych rozwiązań dotyczących połączenia dyspozytorni państwowego pogotowia ratunkowego (PRM) ze stanowiskami kierowania KSRG. W tym okresie lansowany był model budowy CPR w oparciu o jed-nostki powiatowe PSP i policji. Z dniem 1 stycznia 2007 roku ustawa o Państwowym Ratownic-twie Medycznym374 założyła, że przyjęcie wywołań alarmowych 

                                                            372 Dyrektywa 2002/22/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elek-tronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). 373 Polska nie dostosowała się do wymogów i w wyznaczonym czasie na numer alarmowy można było dzwonić jedynie z telefonów komórkowych. Obowiązek zrealizowano dopiero 1 września 2004 roku.  374 (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410). 
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z numeru 112 spoczywa na powołanych przez wojewodę CPR-ach, a ich podstawowym zadaniem stało się tylko przekierowanie połączeń alarmowych do dyspozytorów właściwych służb. Nie określono jed-nak zasad dysponowania, organizowania oraz koordynowania dzia-łań ratowniczych na szczeblu wykonawczym. Na skutek tych zmian nastąpiło chwilowe wstrzymanie procesu integracji podmiotów ra-towniczych, a także ograniczenie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.  Mając na uwadze powyższe, rząd podjął kroki w kierunku zbu-dowania zintegrowanego i sprawnego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych. Efektem prac zespołów rządowych oraz służb ratowni-czych w Polsce było przyjęcie dokumentu regulującego kwestie CPR-ów – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w z dnia 17 września 2007 roku w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego375. Akt określał szczegółową organizację CPR, ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia. Na jego mocy przyjęte zostały założenia utworzenia zintegrowanego, ogólnokrajo-wego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych na numer 112 opartego na szesnastu wojewódzkich CPR-ach. Jednolitość miała być gwaran-towana poprzez stworzenie spójnego oprzyrządowania technicznego, w tym przez wprowadzenie wspólnych standardów oraz wyposaże-nia centrów w infrastrukturę teleinformatyczną. Kolejne zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-ministracji z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji i funkcjo-nowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Cen-trów Powiadamiania Ratunkowego376.  Zgodnie z tym dokumentem funkcjonować miały równocześnie Centra Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkie Centra Powia-damiania Ratunkowego. Obie struktury wykonywały zadania syste-mu powiadamiania ratunkowego, integrując KSRG i system PRM w zakresie bieżącej analizy zasobów ratowniczych, kwalifikacji i przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz obsługi numeru 112, ini-cjowania procedur reagowania oraz powiadamiania o zdarzeniu szpi-talnych oddziałów ratunkowych i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych.  Obecnie podstawą funkcjonowania CPR w Polsce są przede wszystkim: Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powia-
                                                            375 (Dz.U.2007.178.1263). 376 (Dz.U. z 2009 r. Nr 130 poz. 1073). 
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damiania ratunkowego377 oraz Rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego, które we-szło w życie dniem 28 kwietnia 2014 r378. Pierwszy dokument okre-śla główne zadania i zasady działania systemu, źródła jego finanso-wania oraz organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowe-go. Akt wykonawczy opisuje natomiast organizację CPR oraz kryteria tworzenia ich oddziałów, sposób funkcjonowania oraz realizacji przez nie zadań. Określa procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, a także wskazuje liczbę operatorów numerów alarmowych i sposób jej podziału na poszczególne centra. Przede wszystkim uregulowany jest tu jednolity sposób obsługi zgłoszenia alarmowego, w tym roz-mowy ze zgłaszającym. Głównym zadaniem CPR w myśl obowiązujących aktów praw-nych, jest obsługa zgłoszenia alarmowego i przekazanie go w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. Poza tym, Centrum wykonuje jeszcze szereg innych obowiązków, między innymi:  
• ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinfor-matycznym danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osób zgłasza-jących i osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłosze-nia, informacji o miejscu zdarzenia, jego rodzaju oraz skró-conego opisu zdarzenia; 
• wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem syste-mu oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju i cza-sów realizacji zgłoszeń; 
• współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego; 
• wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobo-wych, na potrzeby analiz z policją, Państwową Strażą Pożar-ną, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu379. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, pracę centrum organizują kie-rownik wraz ze swoim zastępcą. Są to osoby posiadające doświad-czenie zawodowe w zakresie zarządzania kryzysowego, powiadamia-

                                                            377 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635). 378 (Dz.U. z 2014 r. poz. 574). 379 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1635. 
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nia ratunkowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego. Podstawowe obo-wiązki kierownika związane są z opracowaniem zasad funkcjonowa-nia centrum, organizacji pracy operatorów numerów alarmowych (ONA), obsługi administracyjnej, technicznej oraz psychologa, spo-rządzenie planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awa-ryjnych oraz planu zwiększania obsady osobowej w sytuacjach nad-zwyczajnych.    

 Legenda: 10 CPR o standardowej funkcjonalności (oznaczone kolorem niebieskim), 6 CPR o zwiększonej funkcjonalności (oznaczone kolorem żółtym), CPR ogólnokrajowe, zdolne do przejmowania zadań innych centrów (ozna-czone kolorem zielonym).  Rys. 1. Dyslokacja CPR na terenie Polski Źródło: G. Nowacki M. Walendzik C. Krysiuk, Funkcjonowanie centrów powiadamia-
nia ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall, „Logistyka”, 2014, nr 4, s. 944.  
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Aktualnie system powiadamiania ratunkowego w Polsce składa się z następujących elementów organizacyjnych: 
• 16 Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR);  
• Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla miasta stołeczne-go Warszawa; 
• Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT); 
• Centrum Szkoleniowego (CSz). Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunko-wego380 do obsługi zgłoszeń alarmowych zatrudniani są operatorzy numeru alarmowego (ONA) w liczbie zapewniającej obsługę tych zgłoszeń. Liczba ONA 112 na dyżurze powinna być elastyczna, dopa-sowana do rozkładu liczby zgłoszeń wynikającej ze statystyki obsłu-giwanych wywołań na numer alarmowy 112, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zdarzeń masowych.  Dla zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 niezbędne jest funkcjonowanie jednolitego sys-temu teleinformatycznego będącego zespołem współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania. Taki rodzaj sieci poprzez interfejs komunikacyjny łączy CPR z jednostkami policji, PSP oraz Ratownictwa Medycznego, zapewniając odbieranie i wysyłanie danych. Zastosowany system łączności dyspozytorskiej z jednej stro-ny musi zatem integrować wszelkie wykorzystywane przez operatora środki komunikacji, a z drugiej, w prosty i intuicyjny sposób umożli-wiać obsługę tych funkcjonalności z poziomu jednego terminala.  Za takie rozwiązanie uznano Ogólnopolską Sieć Teleinforma-tyczną (OST). Wcześniejsza sieć, będąca przestarzałą technologią zbudowaną jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i funkcjo-nująca jedynie w policji, nie zaspokajała wszystkich potrzeb użyt-kowników. Prace wdrożeniowe systemu OST zostały rozpoczęte w 2011 roku a zakończyły się oddaniem do użytku ostatniego węzła sieci OST 112 w marcu 2012 roku. W ciągu kilku lat cała Polska zosta-ła połączona światłowodami, którymi przesyłane są dane, konieczne do sprawnego działania służb ratunkowych. Węzły tej sieci to klastry wysoko wyspecjalizowanych serwerów, a punkty skrajne to nowo-czesne stacje cyfrowe, złożone z komputerów i konsoli z wyświetla-czami. Sieć OST obejmuje obecnie swoim zasięgiem infrastrukturę 

                                                            380 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635). 
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ponad 900 lokalizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.  Operatorzy numerów alarmowych (ONA) w CPR odbierają po-łączenia poprzez nagłowny zestaw słuchawkowy i pracują przy kon-soli operatorskiej oraz dwóch monitorach. Konsola operatorska to ekran dotykowy, na którym zainstalowany jest system obsługi tech-nicznej zgłoszenia. Ogólnokrajowy system obsługi zgłoszeń alarmo-wych zagwarantowany jest jednak nie tylko przez stworzenie spójne-go oprzyrządowania technicznego i technologicznego czy wprowa-dzenie jednolitych standardów teleinformatycznych. Z uwagi na ko-nieczność zapewnienia niezawodności systemu, ONA korzystają rów-nocześnie z kilku komponentów systemu teleinformatycznego, a tak-że stosują określone narzędzia czy procedury.  Wśród najważniejszych elementów wspierających i usprawnia-jących obsługę zgłoszeń alarmowych wymienić należy identyfikację miejsca zdarzenia i abonenta, funkcjonujące dzięki Platformie Lokali-zacyjno-Informacyjnej (PLI) wraz z Centralną Bazą Danych (CBD). PLICBD odpowiada za prowadzenie bazy danych o użytkownikach publicznych sieci telefonicznych oraz za przekazywanie służbom od-powiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych danych użyt-kowników i informacji o lokalizacji zakończeń sieci telefonicznych (stacjonarnych i ruchomych), z których wykonano wywołanie alar-mowe.  Dokładność przekazywanych danych lokalizacyjnych zależy od systemu lokalizacyjnego, którym dysponuje dany operator publicznej ruchomej sieci telefonicznej. Maksymalny czas przygotowania odpo-wiedzi PLICBD na zapytanie wynosi 4 sekundy, włączając w to czas przekazania danych lokalizacyjnych przez operatora telekomunika-cyjnego381. Tak szybka weryfikacja danych dotyczących abonenta równoznaczna z automatyczną wizualizacją na cyfrowej mapie lokali-zacji zdarzenia zdecydowanie skraca czas obsługi zgłoszenia i us-prawnia pracę w CPR. Dzięki takim rozwiązaniom do służb ratowni-czych przekazywane są kompletne dane, umożliwiające dysponowa-nie odpowiednich sił, środków i narzędzi służących ratowaniu życia. Obsługa wszystkich zgłoszeń kierowanych do CPR odbywa się we-
                                                            381 J. Zawiła-Niedźwiecki, T. Karamon, M. Podniesiński, Platforma Lokalizacyjno-
Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112, s. 160–161; http://knws.uz.zgora.pl, [dostęp: 10.05.2019].   
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dług opracowanych procedur postępowania operatorów numerów alarmowych. Procedury określają m.in. metody działań w przypadku: 
• zgłoszeń będących zgłoszeniami alarmowymi; 
• braku możliwości połączenia się z dyspozytorem służby wio-dącej; 
• przekazania zgłoszenia do niewłaściwego terytorialnie dys-pozytora; 
• przekazania zgłoszenia do dyspozytora niewłaściwej służby wiodącej; 
• otrzymania zgłoszeń alarmowych obcojęzycznych; 
• zgłoszeń niebędących zgłoszeniami alarmowymi. Obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów obsługiwa-nych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego odbywa się według następującej ogólnej procedury: 1) odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej; 2) zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie telein-formatycznym; 3) uzyskanie informacji o rodzaju zdarzenia lub zagrożenia; miejscu zdarzenia lub zagrożenia, liczbie osób poszkodowa-nych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, innych istotnych okoliczno-ściach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze; 4) potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alar-mowego; 5) przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem sys-temu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych, których numery są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowe-go; 6) przekierowanie połączenia do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 7) poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją; 8) odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwego dyspozytora; 
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9) podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do spowodo-wania przyjęcia zgłoszenia alarmowego w przypadku braku potwierdzenia odbioru zgłoszenia przez dyspozytora. W przypadku zerwania połączenia głosowego zgłoszenia alarmowego dotyczącego osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdro-wotnego przed przekazaniem do dyspozytora medycznego, operator numeru alarmowego przekazuje dyspozytorowi medycznemu wszystkie zebrane dane dotyczące tego zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego382. Szczegółowy katalog zdarzeń i od-powiednich do nich pytań, które należy zadać zgłaszającemu zgłosze-nie alarmowe oraz szczegółowe procedury zgłoszeń alarmowych są opracowywane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej we współpracy z wojewodami, policją, PSP i podmiotami ratowniczymi.  CPR przechowuje dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrania rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłosze-nia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskaza-nych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, informacji o miejscu zda-rzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia przez 3 lata383. Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego to również duże ułatwienie dla cudzoziemców.  Każdy operator numeru alarmowego musi znać przynajmniej jeden język obcy, dając tym samym obcojęzycznym osobom możli-wość swobodnego zgłaszania na numer alarmowy 112 informacji o zdarzeniach wymagających interwencji. Aktualnie w Systemie 112 w Polsce zarejestrowanych jest 14 języków obcych, którymi władają operatorzy numerów alarmowych. Operator 112 przyjmujący zgło-szenie ma możliwość przekierowania zgłoszenia do innego zalogo-wanego operatora władającego danym językiem obcym bez względu na lokalizację CPR-u lub (w przypadku braku operatora 112 ze zna-jomością takiego języka obcego) dokonanie połączenia konferencyj-nego z tłumaczem spoza CPR. System 112 zawiera aktualny przegląd zalogowanych operatorów i ich znajomości języków obcych. Także dyspozytor PRM, policja czy dyżurny PSP w razie konieczności bez-
                                                            382 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, (Dz.U. z 2014 r. poz. 574). 383 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1635. 
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pośredniej rozmowy z obcokrajowcem, mogą skorzystać z pomocy operatora 112 jako tłumacza.   
Statystyka obciążenia zgłoszeniami alarmowymi w 2015 roku na 
przykładzie CPR Białystok 
 W 2015 roku na numer alarmowy 112 skierowanych zostało łącznie ponad 21 mln zgłoszeń alarmowych, z tego Operatorzy Nu-merów Alarmowych podjęli łącznie ponad 13 milionów zgłoszeń alarmowych, spośród wszystkich jakie zostały skierowane na numer 112. Pozostałe zgłoszenia zostały anulowane, bądź rozłączone przez zgłaszającego w trakcie oczekiwania na połączenie. Tym bardziej niepokojący jest dalej fakt, iż prawie 9,5 milionów zgłoszeń podjętych – tj. blisko 72% - stanowiły zgłoszenia bezzasadne, określane fałszy-wymi oraz zgłoszenia głuche (spadek o 1% w stosunku do roku po-przedniego). Podział zgłoszeń alarmowych w skali kraju w 2015 roku przedstawia wykres 1.  

  Wykres 1. Podział zgłoszeń alarmowych w skali kraju w 2015 roku Źródło: https://mac.gov.pl, [dostęp: 20.04.2019].  Relacja ta bardzo obrazowo przedstawia główne zadanie reali-zowane przez Centrum, które polega na weryfikacji zasadności wy-konywanych połączeń, odciążając tym samym dyspozytorów/ dyżur-nych służb od obsługi zgłoszeń nie wymagających interwencji. Dzięki temu dyżurni i dyspozytorzy mogą się skupić na obsłudze zgłoszeń zasadnych, poprzez dysponowanie sił i środków na miejsce zdarzenia 
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i koordynację ich działań. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku w 2015 roku podjętych zostało prawie 355 tys. zgło-szeń alarmowych, z czego nieco ponad 250 tys. stanowiły zgłoszenia fałszywe i głuche (71%). Zgłoszeń przekazanych do służb było ponad 100 tys. (29%), co przełożyło się na zarejestrowanie prawie 94 tys. zdarzeń. W stosunku do roku poprzedniego należy zauważyć nie-znaczny spadek połączeń wywołanych na numer alarmowy 112 o około 1500 w skali roku, zaś zauważalny jest spadek (o 2%) liczby zgłoszeń bezzasadnych, który w roku 2015 stanowił około 71% ode-branych połączeń. Spośród wszystkich zgłoszeń wymagających interwencji służb ratowniczych, najwięcej było przekazywanych do dyżurnych policji (49%) oraz dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego (40%). Najmniej zgłoszeń alarmowych wymaga połączenia z Pań-stwową Strażą Pożarną (5%). Jedynie 6% zgłoszeń trafia do służb pomocniczych, wśród których wyróżniamy głównie Powiatowe Cen-tra Zarządzania Kryzysowego, ale w szczególnych przypadkach rów-nież Ośrodki Interwencji Kryzysowej, czy Straż Miejską. Służby po-mocnicze to również Informacja Medyczna, Pogotowie Sygnalizacyjne czy też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.    

  Wykres 2. Statystyka przekazywanych informacji przez CPR Białystok w 2015 roku Źródło: https://mac.gov.pl, [dostęp: 24.04.2019]. 
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Kierunki rozwoju sieci Centrum Powiadamiania Ratunkowego  Niezawodne funkcjonowanie oraz stała gotowość do odbioru zgłoszeń alarmowych to główne zadania stawiane Centrum Powia-damiania Ratunkowego. Kwestia ta jest szczególnie istotna w sytua-cjach mogących powodować zwiększenie ruchu alarmowego bądź w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z tych centrów. Z tego powodu w ramach doskonalenia systemu rozbudowano głów-ny ośrodek przetwarzania danych. Efektem tych działań jest zwięk-szenie wydajności systemu i jego pojemności, co pozwala na przej-mowanie nowych zadań. Jednocześnie zapewnia pełną autonomicz-ność centrów, jak również ich automatyczne zastępstwo.  Obecnie każdy CPR w przypadku wystąpienia awarii lub prze-ciążenia może być zastępowane przez inne centrum. Zgłoszenia alar-mowe w razie potrzeby mogą być obsługiwane przez operatora nu-meru alarmowego (ONA) w dowolnym centrum. Dzięki przyjętym w systemie mechanizmom lokalizacji dzwoniącego, rozwiązanie to jest w pełni bezpieczne i wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na odebranie połączenia.  Nowoczesnym rozwiązaniem wdrażanym w ramach 112 jest również integracja z systemem eCall, czyli ogólnoeuropejską techno-logią powiadamiania o wydarzeniach drogowych, którego główną ideą jest zmniejszenie śmiertelności na drogach. Zaproponowane rozwiązanie zakłada automatyczne zareagowanie systemu na powia-domienie o wypadku wysłane przez urządzenie zamontowane w sa-mochodzie. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE (585/2014/UE), państwa miały obowiązek wprowadzenia na swoim terytorium infrastrukturę punktów przyj-mowania zgłoszeń o wypadkach eCall najpóźniej do 1 października 2017 roku. Realizowane jest także techniczne wdrożenie obsługi w ramach systemu powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych kiero-wanych na numer alarmowy 112 za pośrednictwem krótkich wiado-mości tekstowych (SMS). Umożliwi to, zwłaszcza osobom niepełno-sprawnym, możliwość przekazywania informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia danych zagrożeń także w sytuacji, w których nie będzie możliwe wykonanie klasycznego, głosowego połączenia telefonicznego. Wdrożenie tej funkcjonalności wymaga odpowiednie-go przygotowania technicznego zarówno po stronie centrów powia-
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damiania ratunkowego, jak i dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Niezwykle istotne z punktu widzenia doskonalenia całego sys-temu są działania prowadzone na rzecz zapewnienia elektronicznej wymiany zgłoszeń alarmowych pomiędzy CPR-ami a służbami ra-towniczymi w formie elektronicznych formularzy zgłoszeń (tzw. for-matek). Aktualnie prowadzony w tym zakresie pilotaż pozwala prze-testować ich obsługę oraz zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie, które zostaną wyeliminowane przed pełnym wdro-żeniem tej funkcjonalności.   
Podsumowanie 
 Celem nadrzędnym Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) jest poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez uzyskanie szybkiego i skutecznego dostępu do służb odpowiedzialnych za nie-sienie pomocy oraz zapewnienie pełnej dostępności numeru alarmo-wego 112 dla społeczeństwa. Choć realizacja tego zadania niejedno-krotnie spotykała się z wieloma zarzutami pod względem legalności, celowości i rzeczowości, to trzeba się zgodzić, że ostatnie lata, będące okresem szczególnie wytężonej pracy, dały wymierne rezultaty pro-wadzonych działań.  Obecnie nie można mówić o nieskutecznych działaniach w tym zakresie. CPR skutecznie wywiązuje się z postawionych przed nim zadań. Wszystkie zgłoszenia alarmowe obsługiwane są według jedno-litych standardów przez wyszkolonych operatorów pracujących w odpowiednio wyposażonych centrach. Zasięg numeru alarmowego 112 obejmuje obecnie obszar całego kraju (podczas gdy na początku funkcjonowania systemu w 2014 roku, był to obszar zamieszkały za-ledwie przez 8% obywateli).  Na szczególną uwagę zasługuje również czas oczekiwania na odebranie połączenia alarmowego, który w roku 2014 wynosił 28 sekund, a obecnie czas ten skrócił się do około 11 sekund. Do pod-miotów ratowniczych kierowane są wyłącznie informacje dotyczące wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia realnych zagrożeń. Jedno-cześnie trzeba jednak pamiętać, że system, od którego skuteczności i niezawodności często zależy życie i zdrowie ludzkie, wciąż wymaga dalszej rozbudowy oraz rozszerzenia o nowe funkcjonalności.  Biorąc pod uwagę natężenie ruchu alarmowego, konieczne staje się zwiększenie obsady operatorów numerów alarmowych. Ważne 
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miejsce wśród działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowa-nia numeru 112 powinno również zajmować upowszechnianie wie-dzy o numerach alarmowych. Stanowi to wkład w budowanie świa-domości społecznej, jak i kiedy zgłaszać informacje o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia określonych zagrożeń, jednak działania te nadal wydają się niewystarczające, szczególnie jeśli spojrzy się na liczbę zgłoszeń niezasadnych lub złośliwych.  
Abstract  The following article describes issues related to the role of the Emergency Notification System in the rescue system in Poland. The study indicates the genesis of the organization of the emergency noti-fication system, the possibility of using emergency call centers in the rescue system and the scope of organizational, legal and technical undertakings aimed at improving the nationwide system of receiving alarm calls. The basic purpose of the considerations is to present the principles of operation of the 112 emergency number in Poland and to examine its practical dimension in the rescue system. The basic methodological consideration is the assumption that the undertak-ings undertaken in the area of creating the 112 emergency call sys-tem contribute to the improvement of the effectiveness of the rescue system in Poland.  
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PROCESY MIGRACYJNE DO POLSKI I ICH WPŁYW 
NA POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI GRANICZNEJ 

 
 
Wstęp 
 Europa od XIX wieku jest areną dynamicznych przemieszczeń ludności. Współcześnie migracje zostały uznane za zjawisko globalne, które coraz częściej wpływa na przemiany społeczne i kulturowe. Ruchy migracyjne stały się jednym z elementów wywołujących na-pięcia w państwie przyjmującym oraz wnoszących wkład w rozpad społeczny i osłabienie tożsamości narodowej. Jak zauważył Jef Huy-smans, migracje można rozpatrywać na płaszczyznach: bezpieczeń-stwa wewnętrznego, bezpieczeństwa kulturowego i zagrożenia pań-stwa opiekuńczego384. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku do literatury poświęco-nej zagadnieniom migracji weszło pojęcie sekurytyzacji. Związane było ono z postrzeganiem migracji w kategoriach zagrożeń dla społe-czeństwa przyjmującego. W napływie obcych widziano czynnik osła-biający tradycje narodowe i jedność społeczeństwa oraz destabilizu-jący wpływ na porządek publiczny i rynek pracy. Twórcy tego pojęcia uznali, iż sekurytyzacja polityki nie musi wynikać z realnego niebez-pieczeństwa, ponieważ wystarczy przekonanie o ewentualnym za-grożeniu. Przeświadczenie to, niezależnie od tego czy jest błędne, czy prawidłowe wpływa bowiem na końcową ocenę stanu bezpieczeń-stwa385. 
                                                            384 J. Huysmans, The Europan Union and securitization of migration, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 38, No. 5, s. 758. 385 A. Seksciński, Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski 
w XXI wieku, http: //www.fsap.pl, [dostęp: 01.12.2018]. 
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Sekurytyzacja jest obecnie narzędziem wykorzystywany w polity-ce krajowej i unijnej. Widoczne jest to w dziedzinach dotyczących ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i kontroli napływu cudzoziemców spoza państw członkowskich. Postępująca sekuryty-zacja powoduje, że włączenie imigrantów i uchodźców do społeczeń-stwa przyjmującego staje się trudniejsze. Zmianie ulega postrzeganie osób ubiegających się o status uchodźcy, gdyż coraz rzadziej widzimy w nich ofiary, a częściej jednostki zagrażające naszemu porządkowi i dobrobytowi386. Współcześnie migracje międzynarodowe stanowią istotny ele-ment formującego się ładu międzynarodowego oraz ważny czynnik wpływający na politykę wewnętrzną i zagraniczną wielu państw. Uznaje się je za fundamentalną wartość, kształtującą nową rzeczywi-stość świata387. Jako zjawisko o wymiarze globalnym migracje oddziałują obec-nie niemal na wszystkie państwa, czyniąc je organizacjami wysyłają-cymi, przyjmującymi lub tranzytowymi dla jednostek uwikłanych w przepływy migracyjne. Wskazuje się w tym kontekście na szereg po-zytywnych aspektów wynikających z migracji, takich jak: przyczynia-nie się do wzrostu gospodarczego, przeciwdziałanie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństw, zwiększanie potęgi państw, podnoszenie jakości i standardu życia, generowanie warunków roz-woju, transfer wiedzy i technologii, wymiana kulturowa. Jednocześnie jednak – zwłaszcza w ostatnich latach – w debacie publicznej coraz częściej zaczęto podnosić kwestie negatywnych stron migracji, takich jak: problemy na rynku pracy, dostęp do świad-czeń socjalnych, trudności z asymilacją czy integracją imigrantów, zagrożenia dla tożsamości narodowej, rozwój zorganizowanej prze-stępczości, terroryzm. 
                                                            386 A. Adamczyk, Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społecz-
no-politycznego, http://studiastrategiczne.amu.edu.pl, [dostęp: 01.12.2018].  387 A. Chodubski, O migracjach we współczesnej Europie, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 81.  
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Współcześnie ruchy migracyjne stanowią jedno z najważniej-szych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego, zarówno w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego388. Próba ukazania wpływu migracji na bezpieczeństwo jest zada-niem trudnym z kilku względów. Po pierwsze, na co zwraca uwagę prof. Nazli Choucri, zarówno pojęcia migracji, jak i bezpieczeństwa, a także zależności między nimi w dużym stopniu mają charakter su-biektywny389. Oba pojęcia są wieloznaczne i wielopłaszczyznowe, a przez to trudne do jednoznacznego i precyzyjnego zdefiniowania. Po drugie, relacje między migracjami a bezpieczeństwem również mają złożony charakter. Analizując splot powiązań pomiędzy migracją a bezpieczeń-stwem należy pamiętać również, że międzynarodowe przepływy lu-dzi generują inne wyzwania dla bezpieczeństwa państw imigracyj-nych (przyjmujących imigrantów), a inne dla bezpieczeństwa państw emigracyjnych (wysyłających emigrantów). W wymiarze praktycz-nym bardzo często „zysk” czy „korzyść” państwa przyjmującego jest jednocześnie „stratą” lub „kosztem” państwa wysyłającego i odwrot-nie390.  
Gwałtowny wzrost migracji do UE i Polski  Intensyfikacja napływu uchodźców i imigrantów ekonomicz-nych do Unii Europejskiej nastąpiła w 2015 roku W tym czasie przez Morze Śródziemne do Europy przybyło ponad 832 tys. migrantów. Było to ponad cztery razy więcej osób niż w 2014 roku, kiedy na Sta-ry Kontynent dotarło tym samym szlakiem blisko 200 tys. ludzi391. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, ogromna więk-szość migrantów przekroczyła granicę UE w Grecji (685 tys.) lub we 
                                                            388 R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa, https://btip.ka.edu.pl, [dostęp: 01.12.2018]. 389 N. Choucri, Migration and Security: Some Key Linkages, „Journal of International Affairs” 2002, Vol. 56, No. 1, s. 97. 390 R. Raczyński, Wpływ migracji…, op. cit., [dostęp: 01.12.2018]. 391 Dane Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), www.iom.int, [dostęp: 01.12.2018]. 
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Włoszech (142 tys.). Ponad 60% przybyłych w tym czasie do UE to uchodźcy z objętych wojną domową Syrii, Erytrei i Afganistanu. Inni pochodzili z Libii, Sudanu, Pakistanu, Nigerii, Somalii czy Iraku. Należy zauważyć, że u podstaw dorobku prawnego strefy Schen-gen leży swoboda przepływu osób, a co za tym idzie, nie istnieje kon-trola na granicach wewnętrznych państw członkowskich Unii Euro-pejskiej. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, strony układu podjęły specjalne działania kompensujące zniesienie kontroli, polegające przede wszystkim na zintensyfikowaniu kontroli na granicach zewnętrznych, ale także wzmocnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, ustanowieniu jednoli-tych zasad kontroli i wspólnej polityki wizowej oraz współpracy poli-cyjnej i sądowej.  Zgodnie z regulacjami unijnymi kraje tzw. pierwszej linii są od-powiedzialne za przyjmowanie, rejestrowanie i procedowanie wnio-sków azylowych złożonych przez migrantów oraz opiekę nad nimi do czasu udzielenia im azylu. Ze względu jednak na obserwowane od 2015 roku natężenie fali migracyjnej, niewydolność greckiego syste-mu oraz wieloletnie zaniedbania w stosowaniu procedur dublińskich we Włoszech, zarówno Grecja, jak i Włochy nie były w stanie admini-stracyjnie ani ekonomicznie sprostać temu zadaniu. Wskutek tego kraje te, nie przestrzegając procedur azylowych zezwoliły migran-tom, wśród nich niezweryfikowanym uchodźcom – na przekraczanie granic i dalszą niekontrolowaną migrację w głąb UE. Nielegalni imi-granci, którzy nie zostali zarejestrowani w Grecji czy we Włoszech, musieli pokonać setki kilometrów różnymi środkami transportu. Droga tego tranzytu prowadziła przez Bałkany – w szczególności przez Macedonię i Serbię, które nie są członkami UE – do Węgier bądź Chorwacji i Słowenii. Sprawiło to, że wymienione państwa były dru-gim, po krajach tzw. pierwszej linii, obszarem koncentracji fali migra-cyjnej w UE.   
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  Rys. 1 Liczba osób, które w latach 2014–2017 złożyły wnioski o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy na terenie Polski Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań Komendy Głów-nej Straży Granicznej za lata 2014–2017.  Choć migranci z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu chcą przede wszystkim uciec przed prześladowaniami i wojną, większość z nich ma preferencje dotyczące celu podróży. Jest to z reguły kilka państw Europy Zachodniej, głównie Niemcy, Wielka Brytania i kraje skandynawskie. Zdają się one zapewniać godziwe warunki życia, po-nadto nierzadko znajdują się tam już krewni bądź znajomi migrują-cych. Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, a na-stępnie strefy Schengen w 2007 roku stała się krajem dynamicznie rozwijającym się, a migranci, również ci nielegalni, szczególnie z krajów azjatyckich, zaczęli upatrywać nasz kraj jako docelowy. Czę-stotliwość i masowość występowania migracji do Polski ma tendencję wzrostową. W roku 2014 roku łączna liczba osób, które wyraziły chęć 
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osiedlenia się w Polsce wyniosła 53 950. W 2015 roku było już 92 935 takich osób. W kolejnych latach również odnotowano wzrost osób, które złożyły wnioski o zezwolenie na zamieszkanie w RP. W 2016 roku takich osób było 127 413, a rok później – 170 155. Naj-liczniejszą grupą osób składających przedmiotowe wnioski o wydanie zezwolenia w wymienionym okresie byli obywatele Ukrainy.  

  Rys. 2 Liczba osób, którym w latach 2014–2017 wydano zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy na terenie Polski Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań Komendy Głów-nej Straży Granicznej za lata 2014–2017.  Trend wzrostowy odnotowano również wśród osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. W roku 2014 roku takie zezwolenie otrzymało 42 557 osób, a rok później – 64 926. W kolejnych latach liczba takich osób stale rosła, do 86 644 w 2016 roku i 103 219 w 2017 roku. Najliczniejszą grupą osób otrzymujących stosowne zezwolenia w wymienionym okresie także byli obywatele Ukrainy. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydawane cudzoziem-com decyzje administracyjne dotyczące możliwości zamieszkania na terenie Polski zawierają rodzaj takiego zezwolenia. W latach 2014–2018 zezwolono łącznie 563 672 cudzoziemcom na pobyt czasowy. Osób, którym zezwolono na stałe osiedlenie się w RP było 224 277. Mniej liczną grupę cudzoziemców stanowiły osoby, którym udzielono zezwolenia w ramach ochrony uzupełniającej (10 306), ze względów humanitarnych (7 089) oraz przyznając status uchodźcy (5 451).    

  Rys. 3 Liczba osób, którym w latach 2014–2018 wydano zezwolenie na pobyt na terenie Polski (wg rodzaju zezwolenia) Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Urzędu do spraw Cudzo-ziemców za lata 2014–2018.  
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Rozwój przestępczości i nielegalna migracja do Polski 
 Jednym z czynników, który Polacy najczęściej wymieniają jako zjawisko niekorzystne w związku z obecnością cudzoziemców jest wzrost przestępczości, w tym zorganizowanej. Rozwój popełnianych czynów prawnie zabronionych przez imigrantów nastąpił na przeło-mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Przystąpienie Polski do strefy Schengen to zdecydowany kom-fort w wymiarze swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapi-tału przez granice wewnętrzne. Zjawisko to przyniosło za sobą wiele nowych i trudnych do identyfikacji zagrożeń. Polska narażona była i nadal jest na negatywne zjawisko nielegalnej imigracji. Związane jest ono między innymi z przekraczaniem granicy wbrew przepisom oraz organizowaniem i ułatwianiem nielegalnym imigrantom prze-kroczenia granicy wbrew prawu. Rozwojowi nielegalnej imigracji sprzyjają przede wszystkim: położenie Polski w centrum Europy, przez którą biegną główne szlaki przerzutu cudzoziemców; integracja ze strukturami unijnymi; globalizacja oraz trudna sytuacja ekono-miczna i polityczna w państwach azjatyckich i afrykańskich wypycha-jąca obywateli poza granice ojczyzny. Do zjawisk zagrażających bezpieczeństwu, a związanych z nielegalną migracją należy zaliczyć: naruszenie zasad wjazdu do Polski, fałszowanie dokumentów podróży, nadużycia procedury abo-licyjnej, nadużycia wizowe, nadużycia procedur związanych z nadaniem statusu uchodźcy i zatrudnieniem cudzoziemców, zawie-ranie fikcyjnych związków małżeńskich i podejmowanie fikcyjnej nauki. W celu uniknięcia lub zminimalizowania konsekwencji wskaza-nych powyżej zagrożeń podjęto szereg działań na płaszczyźnie kra-jowej oraz unijnej. Dotyczyły one przede wszystkim: rozwoju prawo-dawstwa w zakresie polityki migracyjnej i azylowej, zawierania umów readmisyjnych, przygotowania i realizacji planów działania na rzecz walki z nielegalną imigracją oraz ochroną granic zewnętrznych UE. Ponadto utworzono bazy danych zawierające informacje na temat osób z państw trzecich, pogłębiono współpracę operacyjną w zakre-
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sie zwalczania przestępczości międzynarodowej oraz powołano in-stytucje stojące na straży ochrony przed niekontrolowanym napły-wem imigrantów, towarów i przestępczości zorganizowanej (Euro-pejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, FRONTEX). Uru-chomiono także Europejski System Nadzorowania Granic (EURO-SUR). Projekt ten wspiera państwa członkowskie w ograniczaniu nie-legalnej imigracji, wzmacnia bezpieczeństwo wewnętrzne w UE oraz zmniejsza liczbę zgonów wśród migrantów nielegalnie przekraczają-cych granice państw stowarzyszonych.  Łączna długość granicy Rzeczypospolitej Polskiej z siedmioma krajami (Słowacją, Czechami, Niemcami, Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą) wynosi 3544 km. Granica zewnętrzna na lądzie ma długość 1163 km i jest w Europie jednym z najdłuższych odcinków o tym cha-rakterze, strzeżonym przez pojedyncze państwo członkowskie Unii Europejskiej. Walka z nielegalną migracją w Polsce stała się istotna po wej-ściu naszego kraju do struktur unijnych. Największą uwagę skupiono ze względów oczywistych na wschodniej granicy Polski, która po 2004 roku stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Obcokra-jowcy decydowali się na nielegalne przekroczenie polskiej granicy z wielu powodów, do których należy zaliczyć: odmówienie wydania polskiej wizy lub wjazdu na teren RP, przemyt, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy lub przekraczanie granicy na podstawie sfałszowanego albo cudzego dokumentu. Równie istot-nymi powodami są: posiadanie narkotyków, poszukiwanie listem gończym lub figurowanie w wykazie osób niepożądanych w Polsce.  Najważniejszym i najistotniejszym zagrożeniem związanym ze zjawiskiem nielegalnej migracji stała się przestępczość związana z nielegalnym przerzutem osób. Należy ona bowiem do dochodowych form działalności zorganizowanych grup przestępczych. Wpływ migracji na bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest różnorodny. Migranci stanowią często jedną z grup, z której mogą rekrutować się członkowie ponadnarodowych organi-zacji przestępczych. W wielu krajach społeczności migrantów koja-rzone są z czerpaniem zysków z prostytucji, handlu narkotykami czy 
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wzrostem tendencji radykalnych (fundamentalistycznych, ruchów terrorystycznych)392. Z problematyką nielegalnej migracji, a zwłaszcza zorganizowa-nego przerzutu osób wiąże się także poważne zagrożenie jakim jest zjawisko handlu ludźmi, a zwłaszcza kobietami. Sposób działania sprawców polega na dostarczaniu kobiet często pod przykrywką le-galnej oferty pracy, która w rezultacie kończy się wywiezieniem do domów publicznych, gdzie zmusza się je przemocą fizyczną, psy-chiczną oraz aplikowaniem środków odurzających do uprawiania nierządu. Kobiety z „seks biznesu” przybywają do Polski wraz ze swo-imi opiekunami. Przeważnie są to Rosjanki, Ukrainki, Bułgarki i Ru-munki. Najczęściej przewożone są do Europy Zachodniej, chociaż cza-sami Polska jest dla nich krajem docelowym. Przy przekraczaniu gra-nicy posługują się przerobionymi paszportami zarówno polskimi jak i rosyjskimi. Procederem tym kierują dobrze zorganizowane grupy przestępcze o powiązaniach międzynarodowych, czerpiąc z niego pokaźne zyski.  
Przestępczość graniczna – przeciwdziałanie i zwalczanie 
 Zadania ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej i kontroli ru-chu granicznego powierzono formacji o charakterze policyjnym, jaką jest Straż Graniczna, którą powołano do życia ustawą z dnia 12 paź-dziernika 1990 roku o Straży Granicznej393. Od 1 maja 2004 roku Straż Graniczna odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo granic pań-stwa polskiego, lecz także, w ograniczonym zakresie, zjednoczonej Europy. Straż Graniczna odpowiada także za wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców – 
                                                            392 B. Termiński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo państw Unii 
Europejskiej, http://www.psz.pl, [dostęp: 01.12.2018]. 393 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, poz. 2365 ze zm. Do-kument posiada tekst jednolity – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej - Dz.U. 2019 poz. 147. 
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w zakresie właściwości Straży Granicznej. Do zakresu właściwości tej formacji zaliczamy zwalczanie takich zjawisk jak: przestępstwa i wy-kroczenia dotyczące zgodności przekraczania granicy państwowej z przepisami, związane z jej oznakowaniem oraz dotyczące wiary-godności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej; przestępstwa i wykroczenia pozostające w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz przedmiotów określonych w prze-pisach o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Straż Graniczna zapobiega przestępstwom i wykroczeniom określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach394, która weszła w ży-cie w dniu 1 września 2003 roku oraz wykrywa tego typu przestęp-stwa i wykroczenia. Ponadto Straż Graniczna ma również zapobiegać przemieszcza-niu przez granicę państwową – bez wymaganego zezwolenia w myśl odrębnych przepisów – środków odurzających i substancji psycho-tropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych395. Kon-sekwencją zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy we-wnętrznej Unii Europejskiej jest zwiększenie aktywności działań mo-bilnych Straży Granicznej nie tylko w strefie nadgranicznej, lecz także na obszarze całego kraju. Placówki SG chroniące odcinki granicy państwowej, stanowiące jednocześnie granicę zewnętrzną UE/Schengen, koncentrują swoje działania na kontroli ruchu granicznego (jeśli podlegają im przejścia graniczne) i ochronie odcinków granicy państwowej o długości od 15 do 30 km. Ze względu na przebieg linii granicy (np. wzdłuż meandru-jącej rzeki) pojedyncze placówki mają przydzielone odcinki dłuższe 
                                                            394 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach – Dz.U. 2018 poz. 2094). 395 System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i pro-
gnozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Szczytno 2015, s. 15–16. 
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niż 30 km. Głównym celem jest niedopuszczenie do jej przekroczenia przez nieuprawnione osoby i środki transportu oraz przeciwdziała-nie przemytowi towarów przez „zieloną granicę”396. Jedną z form przeciwdziałania nielegalnemu przekroczeniu granicy państwowej jest nie wydawanie zezwoleń na wjazd do Polski. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku taką procedurę zastosowano wobec 59 816 osób (wzrost o 12% w stosunku do tego samego okre-su 2017 roku). W całym 2017 roku odmówiono wjazdu 72 704 oso-bom, tj. o 38% mniej niż w 2016 roku (118 060). W 2015 roku liczba niewydanych zezwoleń na wjazd do RP wyniosła 53 146 i była o 122% niższa niż w 2016 roku Największą liczbę odmów wjazdu do RP w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku wydano wobec obywa-teli: Ukrainy – 37 040, Rosji – 14 624, Białorusi – 4383; roku wcze-śniej wobec obywateli: Rosji – 30 617, Ukrainy – 29 722, Białorusi  – 5423; w 2016 roku wobec obywateli: Rosji – 75 886, Ukrainy  – 22 864, Tadżykistanu – 8 215; a w 2015 roku wobec obywateli: Ukrainy– 22 427, Rosji – 18 860, Białorusi – 3423. Kolejną formą przeciwdziałania nielegalnej migracji są zatrzy-mania osób na „gorącym uczynku”. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku zatrzymano 4141 osób, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę państwową lub usiłowali ją przekroczyć, bezpośrednio po dokonaniu tego czynu lub w trakcie jego dokonywania. Większość, tj. 4071 osób stanowili obywatele państw trzecich (spoza UE). W ca-łym 2017 roku takich osób było 7285, w tym 6486 z państw trzecich, tj. o 288 osób mniej niż rok wcześniej (7573). W 2015 roku zatrzy-manych zostało 6980 osób, w tym 6218 z państw trzecich. Najwięcej osób zatrzymanych posiadało obywatelstwo ukraińskie (2020 – I–IX 2018 r.; 3910 – 2017 r.; 3981 – 2016 r.; 3713 – 2015 r.). Straż Graniczna, w ramach swoich ustawowych kompetencji, może także dokonywać zatrzymań w przypadku stwierdzenia niele-galnego pobytu i nielegalnego wykonywania pracy.  W okresie sty-czeń-wrzesień 2018 roku w związku z nielegalnym pobytem na tere-nie RP zatrzymano 19 081 osób, co stanowi wzrost o 20% w stosunku 
                                                            396 Ibidem, s. 20–24. 
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do tego samego okresu 2017 roku (15 842). W całym 2017 roku za-trzymano 22 559 takich osób, tj. o 22% więcej niż rok wcześniej (18 493). W 2015 roku liczba zatrzymanych wyniosła 12 557 i była o 47% niższa niż w 2016 roku Najczęściej zatrzymywanymi osobami byli obywatele Ukrainy (13 822 – I–IX 2018; 15 877 – 2017; 14 305 – 2016 r.; 9 228 – 2015 r.).  W związku ze stwierdzeniem nielegalnego wykonywania pracy na terenie RP w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku zatrzymano 9373 osoby. W całym 2017 roku zatrzymano 3006 takich osób, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do 2016 roku (2648). Rok wcze-śniej zlokalizowano 2160 osób trudniących się nielegalnym zarob-kowaniem, tj. o 23% więcej niż w 2016 roku Najczęściej byli to oby-watele Ukrainy (8295 – I–IX 2018; 2751 – 2017; 2054 – 2016 r.; 1532 – 2015 r.). Ścisły związek z nielegalną migracją na przejściach granicznych mają fałszerstwa dokumentów podróży. Do wykonywania falsyfika-tów i przerabiania dokumentów używany jest profesjonalny sprzęt poligraficzny i komputerowy. Straż Graniczna ujawnia przede wszystkim wizy, stemple, paszporty, dowody osobiste, dokumenty pobytowe, które były podrabiane, przerabiane czy wypełniane. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku ujawniono 1337 takich prze-stępstw, co stanowi spadek o 38% w stosunku do tego samego okresu 2017 roku (2165). W całym 2017 roku dokonano 2700 takich prze-stępstw, tj. o 10% mniej niż w 2016 roku (2990). W 2015 roku takich czynów było 2798, tj. o 7% mniej niż rok później. Przedmiotem prze-stępstwa jest najczęściej wiza (961 – I–IX 2018 r.; 2105 – 2017 r.; 2220 – 2016 r.; 2114 – 2015 r.) 397 Charakterystyczną kategorię przestępczości granicznej stano-wią tzw. przestępstwa przemytnicze, związane głównie z przemytem przez granicę pojazdów i towarów bez akcyzy, w tym alkoholu i pa-pierosów. Działalność przemytnicza koncentruje się głównie w więk-szych przejściach granicznych, chociaż prowadzona jest również 
                                                            397 Biuletyn Statystyczny za lata 2015–2018 Wydziału Informacji Komendy Głównej 
Straży Granicznej. 
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przez „zieloną granicę”. Ujawniane próby przemytu świadczą o znacznym profesjonalizmie, specjalizacji i dużym stopniu zorgani-zowania grup zajmujących się tym procederem, mających często po-wiązania międzynarodowe. Część przemytu odbywa się na „zamó-wienie” – dotyczy to np. luksusowych samochodów czy dzieł sztuki. Przemytem zajmują się zarówno pojedyncze osoby, jak i zorganizo-wane grupy przestępcze. Proceder ten zapewnia im znaczne korzyści materialne. Możliwości przemytnicze uzależnione są w znacznej mie-rze od posiadanego przez daną grupę zaplecza technicznego, lokalo-wego i finansowego oraz powiązań z innymi grupami przestępczymi w kraju i za granicą398. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku ujawniono 559 przypad-ków nielegalnego przewozu rzeczy zabronionych o łącznej wartości 202 583 337 PLN w postaci: pojazdów, alkoholu, papierosów, tytoniu i innych towarów. W całym 2017 roku takich przypadków było 811, a wartość przemycanych towarów wyniosła 344 715 576 PLN. Po-dobnie sytuacja wyglądała w 2016 roku, w którym aż 826 razy ujaw-niono nielegalny przewóz pojazdów, alkoholu, papierosów, tytoniu i innych towarów o łącznej wartości 345 914 340 PLN. Rekordowym pod względem łącznej wartości ujawnionego przemytu był 2015 ro-ku, w którym wartość ta osiągnęła kwotę 1 138 199 055 PLN. War-tość zabezpieczonego tytoniu w tym czasie wyniosła 954 990 494 PLN. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku ujawniono przemyt broni w ilości 12 526 szt. (wartości 2 745 160 PLN) i pod tym wzglę-dem był to rekordowy „wynik” w analizowanym czasookresie. Od-mienny trend wystąpił w przemycie amunicji, którą w miesiącach styczeń-wrzesień 2018 roku zabezpieczono w ilości 1909 szt. (warto-ści 2466 PLN). W całym 2017 roku zabezpieczono bowiem „tylko” 635 szt. jednostek broni (wartości 394 489 PLN) i aż 53 462 szt. amunicji (wartości 7372 PLN). Zdecydowanie spokojniejszym okre-sem były lata 2015–2016, w których zabezpieczono odpowiednio 109 szt. broni (wartości 2290 PLN) i 4290 szt. amunicji (wartości 530 
                                                            398 B. Wiśniewski, R. Jakubczak, System granicy państwowej…, op. cit.., s. 52. 
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PLN) oraz 189 szt. broni (wartości 739 559 PLN) i 28 257 szt. amuni-cji (wartości 30 206 PLN)399.  Polska tak jak i inne państwa Unii Europejskiej, w obliczu za-grożeń przestępczością graniczną podejmuje zarówno liczne przed-sięwzięcia polityczne oraz ustawodawcze, jak i czynności operacyjne i procesowe, wykonywane przez wyspecjalizowane służby policyjne, graniczne, celne i skarbowe. Całkowita likwidacja tego procederu jest jednak wątpliwa.  
Zakończenie 
 Migracja dla współczesnej cywilizacji nie jest nowym zjawi-skiem. Przemieszczenia migracyjne stają się źródłem m.in. procesów społeczno-kulturowych związanych z obecnością osób napływają-cych w społeczeństwie przyjmującym. Kierunek migracji od kilku lat jest stały i przebiega ze Wschodu na Zachód. Polska była i jest trak-towana jako kraj tranzytowy, choć obserwuje się coraz większą liczbę cudzoziemców, którzy zamierzają pozostać w naszym kraju na stałe. Z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa za najniebezpieczniejszą część przepływów migracyjnych uznaje się migracje nielegalne. Wiąże się to z ich niekontrolowanym charakte-rem, umożliwiającym przenikanie na terytorium Polski osób niepo-żądanych i rzeczy (przedmiotów), których posiadanie jest zabronio-ne.  Oceniając dotychczas podejmowane działania przez instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie nielegalnej migracji na teryto-rium Polski, a w szczególności przez Straż Graniczną, należy zazna-czyć jej efektywność. Strategiczne znaczenie mają: skuteczna ochrona granicy i kontrola napływu cudzoziemców oraz przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości granicznej.  
                                                            399 Biuletyn Statystyczny za lata 2015–2018…, op.cit. 
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Abstract  Poland has been and still is exposed to the negative phenome-non of illegal immigration. The article presents crimes revealed at border crossing points and indicates the most important threats re-sulting from illegal immigration, including but not limited to: viola-tion of the Polish rules of entry and stay; falsification of travel docu-ments; abuse of procedures related to the employment of foreigners; illegal import of excise goods, weapons, and ammunition into the country. The aim of this analysis was to investigate whether this kind of crime was a real threat to state security. 
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SWOBODNA ŻEGLUGA POMIĘDZY PORTAMI 
MORZA BAŁTYCKIEGO A ZALEWU WIŚLANEGO   

Wstęp  Wody Zalewu Wiślanego znajdują się na terytorium Polski i Fe-deracji Rosyjskiej. Żegluga pomiędzy portami Morza Bałtyckiego a Zalewu Wiślanego odbywa się przez Cieśninę Piławską, będącą pod jurysdykcją i kontrolą władz Federacji Rosyjskiej. W celu uzyskania zdolności do nieograniczonej, swobodnej żeglugi a także poprawy bezpieczeństwa Zalewu Wiślanego, podjęta została decyzja o budo-wie alternatywnej drogi morskiej łączącej Zalew z portami Morza Bałtyckiego –przekopu Mierzei Wiślanej. W założeniach budowa ka-nału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma również skrócić pokonywany czas i drogę żeglugi oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie akwenu Zalewu Wiślanego.  
Uwarunkowanie geograficzne Zalewu Wiślanego  Zalew Wiślany400 stanowi drugi, co do wielkości, zaraz po Zale-wie Kurońskim, morski zbiornik przybrzeżny w Europie. Podzielony jest pomiędzy Polskę, a Federację Rosyjską. Jego całkowita po-wierzchnia wynosi 838 km2. Polska część zalewu obejmuje obszar 328 km2, natomiast część należąca do Federacji Rosyjskiej wynosi 510 km2. Średnia głębokość zalewu to 2,6 m, a maksymalna naturalna głębokość nie przekracza 5,1m. Całkowita długość zalewu wynosi 91 km, szerokość 9 km, a w najszerszym miejscu to 13 km. Linia brzegowa zalewu obejmuje około 270 km.401 
                                                            400Stan obecny i rekomendacje dla przyszłego rozwoju subregionu Zalewu Wiślanego, „Biuletyn projektu VILA zrealizowanego w latach 2007–2013”, Gdańsk 2014, s. 15.  401Zalew Wiślany, Polska-Rosja, [w:] Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi 
oraz strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznych, „Biule-tyn Projektu Lagoons”, Zeszyt nr 1, s. 2–3. 
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Średnie zasolenie zbiornika wynosi około 3 ‰402. Zalew Wiśla-ny w części znajduje się na południowy zachód od granicy państwo-wej między Rzeczypospolitą Polską, a Federacją Rosyjską na podsta-wie zapisu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej stanowi akwen o statusie morza wewnętrz-nego Rzeczypospolitej Polskiej403. Zalew jest połączony z wyłączną strefą ekonomiczną i morzem terytorialnym Polski przez Cieśninę Piławską.  
 
Kształtowanie Granicy Państwowej  Akwen Zalewu Wiślanego podzielony jest granicą państwową pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w postaci wodnej oraz lądowej granicy państwowej. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwałach Poczdamskich404, zatwierdzonych w umowie między Rzeczpospolitą Polską i ZSRR o polsko-radzieckiej granicy państwowej405, a w póź-niejszych latach zweryfikowanej przez umowę między PRL a ZSR 
                                                            402 M.J. Kuliński, Zalew Wiślany. Przewodnik dla żeglarzy, Kartuzy 2010, s. 12.  403Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej, art. 4 pkt. 3, Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131. 404 Uchwały poczdamskie z 2 sierpnia 1945 roku w art. VI określają przebieg grani-cy państwowych między ZSRR, a Polską po rozpadzie i podziale Prus Wschodnich. W akcie określono punkt rozgraniczenia znajdujący się na wschodnim brzegu Zato-ki Gdańskiej położony na północ od Braniewa, a linia podziału przebiegała w kie-runku na wschód do punktu na północ od miejscowości Gołdapia. W uchwałach nie wspomniano o podziale Mierzei Wiślanej. W cytowanym dziele autor spotkał się z opinią, iż „ rozgraniczenie tylko części lądowej dawnych Prus Wschodnich, wska-zuje, iż morska część granicy winna przebiegać torem wodnym w Cieśninie Piław-skiej, z pozostawieniem całej Mierzei Wiślanej po stronie polskiej”. Zob.: D.R. Bugaj-ski, Prawo żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 282.  405 Umowa między Rzeczpospolitą Polską i ZSRR o polsko-radzieckiej granicy pań-stwowej 16 sierpnia 1945 roku zawarta w Moskwie, art. 3, „Aż do ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnień terytorialnych przy uregulowaniach pokojowych, część granicy polsko-radzieckiej, przylegającej do Morza Bałtyckiego, zgodnie z decyzją Konfederacji Berlińskiej, będzie przebiegała wzdłuż linii od punktu na wschodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, ku wschodowi na północ od miasta Braunsberg- Gołdap w którym ta linia zbiega się z linią graniczną opisaną w artykule drugim niniejszej umowy […]”, (Dz.U. 1947 Nr 35 poz. 167). 
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o wytyczeniu istniejącej polsko-rosyjskiej granicy państwowej w czę-ści przylegającej do Morza Bałtyckiego406.   

  Rys. 1  Zalew Wiślany i Zatoka Gdańska Źródło: https://www.google.com, [dostęp: 17.07.2019]  Na uwagę zasługuje fakt, iż umowa między PRL a ZSRR o wyty-czeniu istniejącej polsko-rosyjskiej granicy państwowej, jest wciąż obowiązującym aktem prawnym, który określa przebieg granicy pol-sko–rosyjskiej. Potwierdzeniem jest zawarty w Moskwie, dnia 22 ma-ja 1992 roku traktat407 między Rzecząpospolitą Polską, a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. Wspomniany traktat w art. 2 określa uznanie przez strony istniejącej granicy za nienaruszalną, jak również brak możliwości wystąpienia z roszcze-niami terytorialnych przez strony traktatu.  Dokładny przebieg granicy państwowej na akwenie Zalewu Wi-ślanego został określony w umowie408 z 15 lutego 1961 roku o sto-
                                                            406Umowa z dnia 5 marca 1957 r. między PRL a ZSRR o wytyczeniu istniejącej pol-sko-rosyjskiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego, art. 1. 407 Traktat z dnia 22 maja 1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Ro-syjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r. zawarty w Moskwie, (Dz.U. 1993 Nr 61 poz. 291). 408 Umowa z 15 lutego 1961 r. o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej grani-cy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, art. 3 pkt. 3, (Dz.U. 1961 Nr 47 poz. 253). 
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sunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Linią gra-niczną jest prosta biegnącą nieruchomo po linii określonej pławami. Dzieli ona Zalew Wiślany na części należące do Polski oraz Federacji Rosyjskiej. Zalew Wiślany połączony jest drogą morską z Morzem Bałtyckim przez Cieśniną Piławską oraz drogą śródlądową przez rze-kę Szkarpawa uchodzącą do Wisły, która z kolei w okolicach Górek Zachodnich łączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.  
Ograniczenia w żegludze morskiej  Swobodna żegluga przez Cieśninę Piławską do portów znajdu-jących się w polskiej części Zalewu Wiślanego jest ograniczona i za-leżna od Federacji Rosyjskiej. Jest również źródłem sporu pomiędzy państwami. Umowa z dnia 15 lutego 1961 roku409 podtrzymuje za-warte w niepublikowanym protokole410 do umowy polsko-radzieckiej z 15 sierpnia 1945roku postanowienia zakładające, że przejście przez Cieśninę Piławską w czasie pokoju będzie możliwe tylko dla statków handlowych płynących do portu w Elblągu i z powrotem.  Statki handlowe uprawnione do takiej żeglugi to wyłącznie jed-nostki znajdujące się pod polską banderą. W protokole dodano klau-zulę, która określa dodatkowe uwarunkowania. W przypadku, kiedy Federacja Rosyjska weźmie udział w wojnie mającej miejsce w Euro-pie, to postanowienia zawarte w protokole na czas wojny ustają, co z kolei wiąże się z ograniczeniami lub całkowitym zamknięciem że-glugi polskich statków handlowych do portu w Elblągu.  Przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Ro-syjskiej 1 września 2009 roku w Sopocie podpisali umowę o żegludze po Zalewie Wiślanym, która jest obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym żeglugę po akwenie Zalewu Wiślanego411. Za-kłada ona możliwość żeglugi statków zarejestrowanych i pływających pod banderą stron, czyli rosyjską lub polską. Wykluczona została 
                                                            409 Ibidem, art. 14 „Polskie statki handlowe przepływające przez radziecką część Zalewu Wiślanego (ros. Kaliningradskij Zaliw) i Cieśninę Piławską (Bałtijskij Kanał) w obu kierunkach zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem”. 410 D.R. Bugajski, Prawo żeglugowe…, op. cit., s. 284. 411 Warto nadmienić, że umowa obowiązuje przez okres 5 lat i jest automatycznie przedłużona, chyba że w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy zostanie ona wypowiedziana przez jedną ze stron. W takim przypadku najbliższa możliwość wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron nastąpiłaby w 2019 roku. 
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możliwość żeglugi okrętów wojennych, jednostek pływających w ce-lach niehandlowych, a także statków innych państw, co w konse-kwencji uniemożliwia żeglugę kabotażową. Ponadto wprowadzono możliwość ograniczenia lub zamknięcia żeglugi na Zalewie Wiślanym przez każdą ze stron w przypadku, kiedy wymagają tego względy obrony, zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub zachowania rów-nowagi ekologicznej.  Wskazano również ograniczenia, co do możliwości wchodzenia statków do portów. Możliwe jest to tylko do portów, które są otwarte dla wejścia statków zagranicznych. W umowie określono zasady że-glugi przez granicę państwową znajdującą się na Zalewie Wiślanym oraz zobowiązano statki przepływające przez granicę do poddania się kontroli granicznej każdej ze stron. Rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 15 lipca 2009 roku o dopuszczeniu do rosyjskiej części Zalewu Wiślanego statków pod banderą państwa obcego, zmierzających do portów Rzeczypospolitej lub z nich412, zezwala na żeglugę kabotażową statków handlowych zmierzających do portów Zalewu Wiślanego, pod rygorem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu.  Żegluga statków obcej bandery przez Cieśninę Piławską do pol-skiej części Zalewu Wiślanego, jest możliwa po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Kapitanat portu w Kaliningradzie. Zezwolenie, o którym mowa, wydawane jest na wniosek złożony nie później niż 15 dni przed wejściem statku do Cieśniny Piławskiej, a wydawane jest na 1 dzień przed wyznaczonym terminem jego wejścia. Kapitanat portu może odmówić wydania zezwolenia na wejście statku obcej bandery powołując się na względy obronności, bezpieczeństwa lub ekologiczne. Reguły narzucone przez rząd Federacji Rosyjskiej doty-czące żeglugi kabotażowej oraz wejścia statków państw obcej bande-ry przez Cieśninę Piławską do portów polskiej części Zalewu Wiśla-nego stanowią sprzeczność z międzynarodowymi przepisami doty-czącymi swobodnej żeglugi.  Federacja Rosyjska przy wytyczaniu zakresu przestrzennego morza terytorialnego, stosując proste linie podstawowe zgodnie z art. 7 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (KoPM) spowodowała odcięcie morza wewnętrznego innego państwa 
                                                            412 Rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej Nr 533 z 15.7.2009 r. o dopuszczeniu do rosyjskiej części Zalewu Wiślanego statków pod banderą państwa obcego, zmie-rzających do portów Rzeczypospolitej lub z nich, http://wgospodarce.pl, [dostęp: 17.12.2018]. 
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(Polski) od dostępu do morza pełnego lub wyłącznej strefy ekono-micznej413. W KoPM w art. 7 pkt 6414 mowa jest, co prawda o zakazie stosowania systemu linii podstawowych w taki sposób, by morze te-rytorialne innego państwa zostało odcięte od morza pełnego lub jego wyłącznej strefy ekonomicznej. Jednak wg kmdr. dr hab. Dariusza R. Bugajskiego415, nie ma znaczenia, że faktycznie odcięto polskie morskie wody wewnętrzne od morza pełnego, a nie morza terytorial-nego, jak stanowi przepis ratio legis polega to bowiem na zagwaran-towaniu swobodnego dostępu do morza pełnego. Jak głosi preambuła KoPM „jej celem jest ustanowienie takiego porządku prawnego dla mórz i oceanów, który ułatwi międzynarodową komunikację”. Zgodnie z art. 10 KoPM416 Zalew Wiślany, przynajmniej w pol-skiej części, można także potraktować, jako zatokę, która została po-zbawiona połączenia z morzem otwartym. Konwencja, za zatokę uznaje tylko taką, której brzegi należą do jednego Państwa. W związ-ku z tym Federacja Rosyjska nie powinna zamykać dostępu dla żeglu-gi przez Cieśninę Piławską do całego Zalewu Wiślanego przy użyciu linii podstawowych, gdyż w myśl konwencji, brzegi tej zatoki należą do różnych państw. Takie działanie można sklasyfikować, jako sprzeczne z KoPM. Cieśnina Piławska stanowi naturalne połączenie Zalewu Wiśla-nego z Morzem Bałtyckim. W świetle istniejącego stanu, łączy ona 
                                                            413 Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 10 grudnia 
1982 r., (Dz.U.02.59.543), ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 listopada 1998 r .aktem: Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Poro-
zumieniem w sprawie implementacji części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym 
Jorku dnia 29 lipca 1994 r., Dz.U. 1998 Nr 98 poz. 609, przez stronę rosyjską ratyfi-kowana w dniu 12 marca 1997 roku. 414 Ibidem, art. 7, pkt 6. 415 Komandor A. Bugajski zwraca również uwagę na możliwość zmiany statusu wód polskiej części Zalewu Wiślanego z morza wewnętrznego państwa, na morze tery-torialne, co z kolej jak twierdzi wymagałoby nowelizacji ustawy o obszarach mor-skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – z czym autorka w pełni się zgadza. Zob.: D. R. Bugajski, Prawo żeglugowe…, op. cit., s. 286. 416 Konwencja ONZ o Prawie Morza…, op. cit., art.10, pkt. 2 „W rozumieniu niniejszej Konwencji, zatoką jest wyraźnie zaznaczone wgłębienie, którego wcięcie w ląd pozostaje w takim stosunku do szerokości ujścia zatoki, że obejmuje wody otoczone lądem i stanowi coś więcej, aniżeli zwykłe wygięcie wybrzeża. Wgłębienia, nie uwa-ża się jednak za zatokę, o ile jego powierzchnia nie jest równa lub większa od po-wierzchni półkola o średnicy równej linii przeprowadzonej przez wejście do tego wgłębienia.” 
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morskie wody wewnętrzne Federacji Rosyjskiej z ich morzem teryto-rialnym. Patrząc od strony polskiej, stanowi ona również połączenie morskich wód wewnętrznych polskiej części Zalewu Wiślanego z pol-skim morzem terytorialnym.  Konwencja o Prawie Morza określa instytucje nieszkodliwego przepływu przez cieśniny wykorzystywane w żegludze międzynaro-dowej. Art. 45 ust 1 lit. b417 określa możliwość nieszkodliwego przej-ścia statków i okrętów (przy spełnieniu określonych w KoPM wyma-gań) przez cieśniny łączące morze pełne lub wyłączną strefę ekono-miczną z morzem terytorialnym.  Jednocześnie należy podkreślić, iż taki przepływ nie może pod-legać zawieszeniu418. W przypadku Zalewu Wiślanego w polskiej czę-ści jego status określony jest jako morskie wody wewnętrzne. Jednak, jak już wcześniej zostało to przedstawione, nie stanowi problemu zmiana statusu wód, jak również akceptacja istniejącego stanu zgod-nie z preambułą KoPM419. W związku z powyższym żegluga przez Cieśninę Piławską nie powinna zostać w żaden sposób ograniczona. 
 
Połączenie drogą śródlądową  Zalew Wiślany posiada śródlądowe połączenia z Morzem Bał-tyckim za pośrednictwem rzeki Szkarpawy oraz Nogatu, które łącząc się z Wisłą w rejonie Gdańska uchodzą do Zatoki Gdańskiej. Stanowi także element sieci dróg śródlądowych o znaczeniu międzynarodo-wym, oznaczonym, jako droga E70420, która przebiega od Rotterdamu 
                                                            417 Ibidem, art. 45, ust. 1 lit. b „Reżim prawny nieszkodliwego przepływu, przewi-dziany w (konwencji), stosuje się do cieśnin używanych do żeglugi międzynarodo-wej: łączących część morza pełnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej z morzem terytorialnym innego państwa.” 418 Ibidem, art. 45, ust. 2. 419 Ibidem, Preambuła „(…) uznając potrzebę ustanowienia przy pomocy niniejszej konwencji, z należytym uwzględnieniem suwerenności wszystkich państw, porząd-ku prawnego dla mórz i oceanów, który ułatwi międzynarodową komunikację i będzie sprzyjał pokojowemu korzystaniu z mórz i oceanów (…)” 420 Zgodnie z Europejskim porozumieniem w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (konwencja AGN), ratyfikowaną przez Polską ustawą z dnia 31 stycznia 2017r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 roku (Dz.U. 2017 poz. 186) drogi śródlądowe na odcinku kanał Odry/Havela do Zalew Wiślany/Zalew Kaliningrad stanowi Polską część międzynarodowej drogi E70.  
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do Kłajpedy przez Hanover, Berlin, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Zalew Wiślany, Kaliningrad i Zalew Kuroński. W ten sposób Zalew Wiślany połączony jest zarówno z Morzem Bałtyckim, jak i Morzem Północnym.   

 
 Rys. 2 Przebieg międzynarodowej drogi śródlądowej E70 Źródło: https://mdwe70.pl/ [dostęp: 17.12.2018].  Poszczególnym odcinkom drogi zgodnie z międzynarodową Konwencją AGN została przypisana określona klasa w skali od I do VII. Każda z klas definiuje największą długość oraz szerokość statku lub zestawu pchanego, jego maksymalne zanurzenie, ładowność oraz minimalne wysokości, na których powinny znajdować się: mosty, ru-rociągi i inne przeszkody ograniczające możliwości żeglugowe. Drogi wodne klasy I–III to drogi o znaczeniu regionalnym, na-tomiast IV–VII o znaczeniu międzynarodowym. Na rys. 2 przedsta-wiono klasy dróg wodnych na poszczególnych odcinkach drogi E70. Zaznaczono prostokątem odcinki znajdujące się na terytorium Polski. Z przykrością należy stwierdzić, że krajowe warunki żeglugowe znaj-dując się na poziomie regionalnym i wymagają rewitalizacji i przebu-dowy. W Polskim prawodawstwie szczegółowy sposób klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, ich podział na klasy oraz warunki eks-ploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas zostały określone w rozporządzeniu z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śród-lądowych dróg wodnych421. Zauważalny jest fakt, iż odcinki drogi 
                                                            421 Warto nadmienić, że parametry techniczne poszczególnych klas zawarte w Roz-porządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śród-
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wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską mają charakter re-gionalny, gdyż zawierają się w klasie II i III.  

 Rys. 1 Przebieg międzynarodowej drogi wodnej E70 Źródło: A. Osowska, Charakterystyka Międzynarodowej drogi wodnej E70 w aspekcie 
użeglownienia dolnej Wisły, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, 2017, nr 102, s. 64.  Tylko rozgałęzienie Wisły w okolicach miejscowości Przegalina – Martwa Wisła spełnia wymogi techniczne stawiane międzynarodo-wej śródlądowej drodze wodnej. Na trasie żeglugowej Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska wskazaną wyżej trasą mogą poruszać się statki z napędem i barki oraz zestawy pchane, których parametry technicz-ne odpowiadają określonym w rozporządzeniu422 parametrom. Na 

                                                                                                                                                   lądowych dróg wodnych, (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695) pokrywają się w pełni z da-nymi zawartymi w Konwencji AGN.  422 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695) określa szczegółowe parametry dla jednostek poruszających się określoną klasą drogi wodnej. Co prawda par 6 pkt.2 dopuszcza możliwość żeglugi na odcinkach 
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odcinku Zalew Wiślany – Wisła w odcinku o najniższej klasie na rzece Nogat i Szkarpawa dopuszczalna jest żegluga statków z napędem oraz barek o maksymalnej długości 57 m i szerokości do 9 m, maksymal-nym zanurzeniu 1,6 m, ładowności 500 t i wysokości do 3 m.  Tabela 1. Klasy poszczególnych odcinków śródlądowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
 

Odcinek śródlądowej drogi wodnej Długość 
[km] 

Klasa rzeka Nogat: od Zalewu Wiślanego od ujścia do rzeki Wisły 62 II rzeka Szkarpawa: od Zalewu Wiślanego od ujścia do rzeki Wisły 25,4 II rzeka Wisła: od ujścia rzeki Nogat do miejscowości Tczew 22 II od miejscowości Tczew do granicy z morskimi wo-dami wewnętrznymi (przekop Wisły) 32,7 III rzeka martwa Wisła: od rzeki Wisły w miejscowo-ści Przegalina(rozgałęzienie) do granicy z morski-mi wodami wewnętrznymi 11,5  Vb 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.  Natomiast żegluga zestawów pchanych jest całkowicie niemoż-liwa. Dopiero po połączeniu z rzeką Wisłą na odcinku Tczew – grani-ce z morskimi wodami wewnętrznymi możliwa jest żegluga zesta-wów pchanych, a parametry jednostek z napędem oraz barek ulegają nieznacznemu zwiększeniu. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych zostały określone w zarządzeniu423 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej właściwego ze względu na położenie tych dróg.  
                                                                                                                                                   śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym przez statki o długościach i szerokościach większych od parametrów klasyfikacyjnych, przewidzianych dla tych klas, jeżeli warunki eksploatacyjne na to pozwalają. Jednak w praktyce nie jest to stosowane.  423 W przypadku rozpatrywanej drogi śródlądowej, obowiązującym aktem praw-nym jest Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 
marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i posto-
ju statków na śródlądowych drogach wodnych, „Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego”, 2007 Nr 84, poz. 1300. 
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 Tabela 2 Parametry jednostek pływających na wyznaczonych odcina-kach dróg wodnych  

  Źródło: Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku.  W tabelach 2 i 3 przedstawiono parametry techniczne jednostek pływających korzystających z określonych klas dróg wodnych na po-szczególnych odcinkach śródlądowego połączenia Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską. W zarządzeniu zawarte są szczegółowe warunki wprowadzające ograniczenie żeglugi. Szyprowie zestawów pchanych i holowanych w przypadku pogorszenia się warunków meteorolo-gicznych zobowiązani są do zmniejszenia długości i szerokości ze-stawów. Maksymalne zanurzenie jednostek pływających powinno uwzględniać, co najmniej 30 cm zapasu od ustalonej głębokości tran-zytowej da danej drogi wodnej. Prędkość statków i zestawów powin-na być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawiga-cyjnych i atmosferycznych424.Uprawianie żeglugi w porze nocnej 
                                                            424 W § 4 jest Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych określono prędkości maksymalne na poszczegól-nych odcinkach: Rzeka Wisła od 813,5 km do granicy z morskimi wodami we-wnętrznymi nie posiada ograniczenia. Rzeka Martwa Wisła od 0,00 km do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – nie posiada ograniczenia. Rzeka Nogat i Szkarpawa dla jednostek załadowanych posiada ograniczenie do 10 km/h, nato-miast dla jednostek pustych – 12 km/h.  



231 
 

możliwe jest tylko na drogach wodnych, na których istnieje odpo-wiednie oznakowanie szlaku żeglownego do żeglugi nocnej.  Tabela 3 Polska klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych  

 Źródło: opracowanie na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Mini-strów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych425. 
 
Przekop Mierzei Wiślanej  Premier Jarosław Kaczyński 10 listopada 2006 roku w Elblągu ogłosił po raz pierwszy oficjalnie decyzję o budowie przekopu Mie-
                                                            425 Zachowano oryginalne przypisy w tabeli: 1) Wartość zanurzenia ustala się dla konkretnej drogi wodnej, uwzględniając warunki miejscowe. 2) Z uwzględnieniem bezpiecznej odległości, wynoszącej nie mniej niż 30 cm pomiędzy najwyższym punktem konstrukcji statku lub ładunku a dolną krawędzią konstrukcji mostu, ru-rociągu lub innego urządzenia krzyżującego się z drogą wodną. 3) dla przewozu kontenerów ustala się następujące wartości: – 5,25 m dla statków przewożących kontenery w dwóch warstwach, –7,00 m dla statków przewożących kontenery w trzech warstwach, przy czym 50% kontenerów może być pustych, w przeciwnym wypadku należy przewidywać balastowanie. 4) Niektóre istniejące drogi wodne mogą być uznane za należące do klasy IV ze względu na maksymalną długość stat-ków i zestawów pchanych, pomimo że ich maksymalna szerokość wynosi 11,4 m, a maksymalne zanurzenie 3,0 m. 5) Wartość pierwsza odnosi się do stanu obecne-go, a druga – do stanu perspektywicznego i w niektórych przypadkach uwzględnia stan obecny. 6) WWŻ – najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione. 
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rzei Wiślanej. Budowa przekopu w pierwotnych założeniach miała na celu udrożnienie portu morskiego w Elblągu426. W 2007 roku prze-prowadzono badania i analizy „dotyczących wpływu planowanego Kanału Żeglugowego na otoczenie, a także korzyści ekonomiczne oraz społeczno-ekonomiczne, jakie będą uzyskane w wyniku jego realiza-cji”427. Wyniki badań zaprezentowano w studium wykonalności bu-dowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a 24 lutego 2017 roku została przyjęta ustawa o inwestycjach w zakresie budowy dro-gi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską428, w której za-warto lokalizację oraz zakres inwestycji obejmujący budowę kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a także stworzenie infra-struktury dostępowej.  Budowa przekopu została zlokalizowana na Mierzei Wiślanej w miejscowości Nowy Świat. Długość kanału będzie wynosić 1,3 km, a głębokość 5 metrów. Będą mogły z niego korzystać jednostki pływa-jące o długość do 100 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu do 4 m.  Do realizacji projektu przystąpiono 15 lutego 2018 roku, kiedy w miejscu planowanego przekopu Mierzei Wiślanej, wytyczono i przystąpiono do wycięcia oraz wykarczowania lasu o szerokości 800 metrów i długości 1,5 km. Rozpoczęcie prac wzbudziło wiele kontro-wersji oraz podzieliło opinię publiczną na zwolenników i przeciwni-ków dalszej realizacji inwestycji. Głównym powodem podziału stały się koszt inwestycji oraz ingerencja w obszar chroniony. W dniu 15 lipca 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. Fir-ma, która go wygrała, zobowiązała się do wykonania pierwszej części inwestycji za kwotę 992 mln 270 tys. 523 zł429. W odniesieniu do za-chowania równowagi środowiska naturalnego, kontrowersje wzbu-dzają prace odbywające się na terenie Parku Krajobrazowego Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz w obszarze objętym szczególną ochroną – Natura 2000.  Przedstawiciele rządu podczas debat, spotkań oraz publicznych wypowiedzi od 2017 roku za główną przyczynę budowy przekopu Mierzei Wiślanej wskazywali względy bezpieczeństwa i obronności.  
                                                            426 Sami przekopiemy Mierzeję, https://www.trojmiasto.pl, [dostęp 17.07.2019].  427 Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, s. 5, https://www.portel.pl, [dostęp 17.07.2019]. 428 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, Dz.U. 2017.  429 Przekop Mierzei Wiślanej. Przetarg, budowa, wykonawca, https://gospodarka.dziennik.pl, [dostęp 17.07.2019].  
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 Kwestia środowiska nie ma żadnego znaczenia, czy to jest Natura 2000, czy jakiekolwiek inne ograniczenie, ponieważ względy bezpie-czeństwa są tutaj najważniejsze. Chodzi o dostęp jednostek wojsko-wych czy ratownictwo morskie, które jest bardzo ograniczone na tym terenie. Kwestie środowiskowe nie mogą decydować o tej inwestycji, bo jest strategiczna dla państwa polskiego430.   W taki sposób, powołując się na „wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pań-stwa”431 zawarte w ustawie o ochronie przyrody432 zakazy dotyczące ingerencji w obszary chronione stracily swoją ważność. 
 

Podsumowanie 
 Dostęp do swobodnej żeglugi pomiędzy portami Morza Bałtyc-kiego a Zalewu Wiślanego jest ograniczony. Nie ułatwiają jej umowy dwustronne podpisane przez Polską i Rosją, na której terytorium leży Cieśnina Piławska. Nie bez znaczenia pozostaje sprzeczna z konwen-cją o prawie morza interpretacja przepisów dotycząca prawa przej-ścia przez cieśninę używaną w żegludze międzynarodowej. Z kolei połączenie śródlądowe jest ograniczone przez parametry techniczne istniejących dróg wodnych oraz infrastrukturę towarzyszącą, taką jak mosty, śluzy czy linie wysokiego napięcia.  Z kolei alternatywne rozwiązanie problemu nieorganicznego dostępu do Morza Bałtyckiego z portów Zalewu Wiślnego przez bu-dowany przekop Mierzei Wiślanej wzbudza obecnie liczne kontro-wersję. Niewątpliwie jednak problem swobodnej żeglugi istnieje, jest realny i wymaga podjęcia konsekwentnych działań w celu jego roz-wiązania.  

                                                            430 Burzliwa debata o przekopie Mierzei Wiślanej – najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo, https://radiogdansk.pl; Ekspert: przekop ma uzasadnienie nie tylko gospodar-
cze, https://www.polskieradio24.pl, [dostęp 17.07.2019].  431 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 24 ust. 2 pkt. 1, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. 432 Ibidem. 
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Abstract  The Russian Federation has full jurisdiction over the Piławska Strait, which is the main water connection of the Polish part of the Vistula Lagoon with the Baltic Sea. In practice, navigation across the strait of Polish ships is strictly controlled by the Russian Federation, while the navigation of ships or vessels of other countries than the Polish or Russian is difficult, if not impossible. The existing connec-tion through the inland waterway of the Vistula Lagoon with the Bay of Gdańsk is only a forgotten tourist attraction of sailing and water sports enthusiasts. The geographical location of the basin as well as the history of shaping the state border between the Russian Federa-tion and the Republic of Poland, especially after the breakup of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), contributed to the re-striction of freedom of navigation. In addition, a divergent interpreta-tion of international and national legal acts has become a reason to almost completely prevent navigation across the Pilawa Strait to the Baltic Sea ports.  
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