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 WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO POLSKIE JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA 

Zarys  problematyki 

Artykuł poniższy obejmuje problematykę współczesnego państwa i jego kompetencji w 
zakresie bezpieczeństwa narodowego. Autor wychodzi od definicji państwa w aspekcie 
naturalnej, ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa, wskazując na wzajemne związki tych dwóch 
obszarów ludzkiej aktywności. Pod tym kątem analizuje podstawowe elementy składowe 
współczesnego państwa: społeczeństwo, terytorium, prawo i władzę. Materiał ilustracyjny 
stanowią problemy Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w kontekście historycznym, jak i 
współczesnym. Pozwala to na ukazanie przemian filozofii bezpieczeństwa w świecie 
współczesnym i zmian w funkcjach państwa, jego architekturze ustrojowej, zadaniach i 
kompetencjach. Artykuł nie jest wolny od elementów polemiki z dotychczasową filozofią 
państwa, zwracając uwagę na zmiany społeczne i cywilizacyjne, które państwo musi dostrzec. 

Słowa kluczowe: państwo, potrzeby społeczne, bezpieczeństwo, społeczeństwo, 
Rzeczpospolita Polska. 

CONTEMPORARY POLISH STATE AS A SUBJECT OF SECURITY 

Topic's outline 

This article includes the topic of contemporary state and its capacities in an area of national 
security. Author starts with the definition of the state as a natural human need of safety, 
indicating the relation relations between safety and security. Regarding there relations there is 
an analysis of basic elements of contemporary state: society, territory, law and authority. To 
illustrate this relations author uses examples based on problems which Poland has, and had in 
historic context. It shows changes in philosophy of shaping security in contemporary world and 
changes in states' functions, architecture of the government, duties and capabilities. Article 
includes also polemic with hitherto used philosophy of the state, pointing out the social and 
civilization changes, which country has to recognize. 

Tags: state, social needs, security, society,  Republic of Poland 

 
1.1. Uwagi o państwie 

 Tradycja  rozważań nad problematyką bezpieczeństwa jest równie stara jak ludzka myśl 
społeczna. Moim zdaniem, zasadne jest doszukiwanie się jej  przy okazji rozważań nad kwestią 
wspólnoty politycznej, państwa, jego celów i zadań. Niektórzy przypominają Konfucjusza 
(551-479 p.n.e.) i jego teorię prawości1. Analizował on się on kwestie stabilności społeczeństwa 
i państwa, co bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem, rozumianym intuicyjnie przez niego 

 
1 J. Clements: Konfucjusz. Instytut Wydawniczy Erica. Warszawa 2007. 



jako poczucie „pewności jutra”, przejrzystości i przewidywalności struktur społecznych i 
państwa. 

 Jeszcze inni sięgają do dorobku Arystotelesa (384-322 p.n.e.). To on podnosi państwo 
do rzędu najwyższych wartości, uważa, że jest ono naturalną formą społeczeństwa, a człowiek 
„z natury jest stworzony do życia w państwie”2. Arystoteles uważał, że istotną, a nawet 
podstawową,  funkcją państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. 
Przekładając jego rozważania na język współczesny możemy napisać, że najpierw była 
potrzebna bezpieczeństwa, z niej rodziły się wspólnoty większe niż rodzina. Te wspólnoty 
wyłaniały przywódców i następnie instytucjonalizowały sposób ich wybierania i działania. 
Powstawała więc demokracja, rodziło się państwo, jako naturalna forma obrony przed 
zagrożeniami ze strony innych władców i ochrony przed niegodziwością współobywateli. Tak 
nawiasem mówiąc, to do tej koncepcji odwoływać się będą znacznie późniejsi myśliciele 
rozmaitych nurtów ideowych – od św. Tomasza z Akwinu, aż po Karola Marksa. 

 Tak więc, w centrum każdych rozważań nad bezpieczeństwem musi znaleźć się 
państwo. Mamy rożne jego definicje. Najpopularniejsze – wikipedyczna – jego definicja mówi, 
że jest to forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie 
prawa na określonym terytorium3. Mamy tu więc wyraźnie położony nacisk na prawo i na 
terytorium jako elementy konstytuujący państwo. Dwudziestowieczny klasyk badań nad 
państwem Georg Jellinek wprowadził tzw. trójelementową definicję państwa, podkreślając rolę 
władzy jako niezbywalnej cechy suwerenności państwa, terytorium na którym władza ta jest 
sprawowana oraz ludności, tej władzy podlegającej4. 

 Nie wdając się w dalsze rozważania nad definicją państwa przyjmijmy, że państwo to 
cztery elementy:  

1) wyodrębniona grupa ludzi powiązanych ze sobą rozmaitymi czynnikami materialnymi i 
niematerialnymi i identyfikująca się jako wspólnota; 

2) jednakowo zorganizowane terytorium, o zdefiniowanych granicach; 

3) obowiązujący wszystkich – państwo i obywateli – porządek prawny; 

4) wreszcie władza państwa, respektowana przez obywateli i z ich woli pochodząca. 

 

1.2. Społeczeństwo 

 
2 Arystoteles: Dzieła wszystkie. Tom I, Polityka, tłum.  L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2004, s. 3 i nast. 
3https://www.google.pl/search?newwindow=1&source=hp&ei=jXcNXJjrCcLsrgS5n7_IBQ&q=pa%C5%84stwo&b
tnK=Szukaj+w+Google&oq=pa%C5%84stwo&gs_l=psy-
ab.3..0i131j0j0i131l5j0l3.2949.4960..7548...0.0..0.119.740.0j7....3..0....1..gws-wiz.....0.Z0F9o3SFASs, 9.12.2018 
4 Zob. G. Jellinek: Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921. Koncepcje Jellinka szczegółowo omawia J. 
Kostrubiec: Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, wyd. UMCS, Lublin 2015, a także: P. Winczorek: Nauka o 
państwie, wyd. 2, wyd. Liber, Warszawa 2011, s.67 i nast. 



 Tak rozumiejąc państwo, nie ma wątpliwości, że każdy z jego elementów składowych 
ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem. W tym pierwszym, chodzi o wspólnotę 
polityczną, kierującą się zbliżoną hierarchią wartości i celów życiowych, posiadającą wspólne 
narzędzia komunikacji, a więc język, obyczaje i zwyczaje, kody kulturowe itp. Wartości te, 
wraz z wspomnianymi narzędziami wymagają nieustannego wsparcia ze strony państwa, 
bowiem w erze globalizacji ich funkcja integracyjna słabnie, a efektywność ich wykorzystania 
do komunikacji poziomej (między ludźmi) i pionowej (władza – społeczeństwo) maleje. Tak 
dla przykładu warto przypomnieć, że język – jak każde zjawisko kulturowe - się starzeje5. 
Postęp techniczny, migracje,  powodują unifikację języka lub też rodzą nowe terminy nie 
mające związku z tradycją językową danego kraju. Podobne uwagi możemy odnieść do innych 
zjawisk kulturowych. Jest rzeczą oczywistą, że każde nowe pokolenie przynosi nowe obyczaje 
i zwyczaje, zaś znaczenie tych, które kiedyś – przez wieki – konstytuowały wspólnotę,  
ograniczają się najczęściej do symboli państwowych. Państwo ich broni, bowiem one dość 
łatwo poddają się regulacjom prawnym, stosunkowo prostym do wyegzekwowania.  

 Nader często spotykamy pogląd, że także religia jest czynnikiem zespajającym 
wspólnotę. Nie wolno jej odmówić państwowotwórczych funkcji w rozmaitych okresach 
historii poszczególnych krajów i państw. Spajała ona wspólnoty, promowała pożądane systemy 
wartości, wprowadzała jednolite rytuały i wspomagała budowę obyczaju państwowego, 
ułatwiając komunikację miedzy władcą a poddanymi. Jej znaczenie słabło wraz z rozwojem 
środków masowej komunikacji i pojawieniem się na rynku publicznym konkurencyjnych 
systemów wartości. Kościoły „przespały” ten moment. Z jednej strony były beneficjantami 
naturalnej potrzeby trwałości i konserwatyzmu społecznego, z drugiej – traciły kontakt z coraz 
większą częścią społeczeństwa, która obojętniała na rekomendacje moralne i społeczne 
kościoła. Widać to także w naszym kraju, w statystykach kościelnych i debacie publicznej6. 

 Na tym tle trzeba sformułować pytanie o współczesne relacje państwo-kościół. Ich 
podstawą jest art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który w punkcie 2 zawiera 
następujące sformułowanie: „Władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 
zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. Kolejny punkt postanawia, że 
stosunki między państwem a kościołami (i innymi związkami wyznaniowymi) kształtowane są 
„na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim 
zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”7. Zapisy te, na 
tle praktyki życia politycznego, budzą częste wątpliwości i żywą dyskusję. To są pytania o 
charakter stosunków międzypaństwowych (Polska-Watykan) i specyfikę umowy 
międzynarodowej je regulujących (konkordat). To są wątpliwości wokół lekcji religii w 
szkołach publicznych, zachowań władz państwowych, obecność rytuałów religijnych na 

 
5 O społecznych  funkcjach języka zob. P. Bąk: Gramatyka języka Polskiego – zarys popularny. Wiedza 
Powszechna. Warszawa 1977, s.18-20. 
6 J. Mariański: Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne.  Wydawnictwo 
Diecezjalne, Sandomierz 2014; zob. także wyniki regularnych badań prowadzonych przez  Instytut Statystyki 
Kościoła Katolickiego, http://iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-niedzielne-polakow-dominicantes , 
26.12.2018 r. 
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U.1997.78.483, art. 25. 



uroczystościach państwowych itp. Wreszcie zachowań niektórych hierarchów kościelnych, 
wykorzystujących formalny autorytet religijny dla kształtowania postaw wiernych 
sprzyjających niektórym partiom politycznym lub nurtom ideowym8.  

  Wreszcie uznaje się, że w budowaniu wspólnoty politycznej znaczącą rolę odgrywa 
tradycja. W naszym państwie  przywiązujemy do niej duże znaczenie. Nawet w aktualnym 
raporcie ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego z 2013r., uznano 
przeszłości i historię polskiej państwowości i narodu polskiego za istotny czynnik 
tożsamościowy, konstytuujący wspólnotę i jej bezpieczeństwo9. Dodać jednak trzeba, że nie 
jest to kwestia bezdyskusyjna. Nawet te same fakty historyczne podlegają rozmaitym 
interpretacjom, a publiczna debata o historii pełna jest polemik co do ich hierarchii ważności, 
znaczenia dla współczesności. Polska interpretacja naszej przeszłości pełna jest  mitów i 
stereotypów, sentymentów i resentymentów, a każdy ośrodek opiniotwórczy (w tym partie 
polityczne) pisze własną wersję interpretacyjną wedle aktualnych potrzeb politycznych. 

 Nie tylko z tego powodu, można by się zastanawiać, czy tego rodzaju więzi są 
wystarczające. Migracje ludności, polityka poszanowania odrębności regionalnych, 
narodowych, etnicznych czy kulturowych nakazuje postawić pytanie czy więzi te, niejako 
naturalne, wystarczająco określają wspólnotę polityczną. Inaczej mówiąc czy pojęcie narodu 
jest nadal wystarczającym dla opisu współczesnych społeczeństw. Mamy z tym w Polsce 
pewien kłopot. W wyniku decyzji politycznych podjętych po II wojnie światowej Polska stała 
się krajem dość jednolitym etnicznie. Opuściliśmy ziemie wschodnia (zwane sentymentalnie 
Kresami) pozbywając się znaczących mniejszości ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. Polityka 
przesiedleń prowadzona przez władze PRL doprowadziła do likwidacji zwartych obszarów 
zamieszkałych przez te mniejszości. Tę samą uwagę odnieść możemy do mniejszości 
niemieckiej, gdzie exodus do Republiki Federalnej Niemiec trwał aż do lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Tak więc, u progu zmian ustrojowych w 1989 roku, byliśmy jednym z 
niewielu w Europie krajów o dość jednolitej strukturze etnicznej10. 

 Czy to oznacza, że naród jest dziś podstawową kategorią państwową? Większa część 
uczonych i  niemała część polityków jest sceptyczna wobec takiego poglądu. Opowiadają się 
oni za formułą obywatelskości. To obywatelstwo, a nie przynależność etniczna czy kulturowa, 
ma rozstrzygające znaczenie dla wspólnoty i jej więzi. Obywatelstwo jest więc formalnym 
potwierdzeniem przynależności do wspólnoty i zobowiązaniem świadczenia na jej rzecz. W 
zamian wspólnota zobowiązuje się respektować pełnię praw jednostki ludzkiej, w tym 
zwłaszcza zapewnienia jej bezpieczeństwa.  

 Dobrą ilustracją tego podejścia jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W preambule 
zawiera ona sformułowanie: „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”11. 

 
8 Zob. interesujące badania CBOS na ten temat, choćby CBOS: Boskie i cesarskie. O stosunkach miedzy 
państwem a kościołem (ami). Biuletyn nr 48/2015. Warszawa, kwiecień 2015. 
9 Biała księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. BBN, Warszawa 2013, s.25 i nast. 
10Zob. wyniki  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w roku 2011, s.16-17; 
http://web.archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_w
yniki_nsp2011_22032012.pdf, dostęp 28.12.2018 
11 Konstytucja RP, op.cit. 



Oznacza ono, że każdy obywatel Rzeczypospolitej przynależy zarazem do narodu polskiego i 
ma prawo na równi z innymi z tej przynależności korzystać. Oczywiście mówimy tutaj o 
stosunku organów państwa do obywateli. Czym innym jest społeczne odczucie tej wspólnoty. 
To   na odwoływaniu się do tego odczucia wyrastają ruchy nacjonalistyczne, które istnieją także 
w naszym kraju. Trzeba tu zwrócić uwagę, że kwestionowanie tej konstytucyjnej formuły 
państwa i narodu prowadzi do destrukcji więzi społecznych i atomizacji społeczeństwa, a w 
konsekwencji do destrukcji państwa. 

1.3. Terytorium 

 Drugim, istotnym elementem państwa jest terytorium.  Podstawowe pojęcie z tym 
związane to precyzyjnie wyznaczone granice, w żaden sposób nie  kwestionowane i jasno 
wyznaczające terytorialny zasięg władzy państwowej. Warto tu przypomnieć, że we 
współczesnej Europie granice są wynikiem II wojny światowej i decyzji ówczesnych 
zwycięskich mocarstw, które na Konferencji w Poczdamie ostatecznie ustaliły szczegółowy 
przebieg granic państwowych12. Decyzje te były konsekwencją wcześniejszego porozumienia, 
zawartego w Jałcie, o podziale wpływów w powojennej Europie. Realny kres tym 
postanowieniom położyły dopiero wydarzenia z 1989 roku, których istotą było przywrócenie 
demokracji politycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozpad radzieckiej strefy 
wpływów.  

 Te wydarzenia nie podważyły ustaleń co do przebiegu granic państwowych w Europie. 
Zachód Europy był wówczas w zaawansowanej fazie tworzenia Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej jako jednolitego obszaru gospodarczego. Zakończenie „zimnej wojny” 
przyspieszyło procesy integracji. W roku 1993 podpisany zostaje układ z Maastricht, na mocy 
którego powstają wspólne instytucje polityczne Unii Europejskiej. Republika Federalna 
Niemiec i Rzeczpospolita Polska podpisują umowę potwierdzającą co do istoty ustalenia 
układu PRL-RFN z 1970 roku o nienaruszalności granicy13. Można powiedzieć, że wszystkie 
wątpliwości co do przebiegu granic państwowych w Europie zostały rozstrzygnięte, 
przynajmniej z traktatowego punktu widzenia. Uwaga ta nie dotyczy terytorium byłego 
Związku Radzieckiego, na którym procesy tworzenia nowych państw wywołały liczne 
konflikty, tlące się aż po dzień dzisiejszy14. 

 Granice państwowe świata współczesnego rzadko kiedy są oczywistymi, 
ukształtowanymi na podstawie historycznego rozwoju państw i narodów. Czasem mają one 
charakter naturalny, wyznaczane zostały przez czynniki geograficzne, które utrudniały 
migracje ludności i agresję ze strony sąsiadów. Ale w przypadku dużej części państw są one 
spadkiem po polityce podbojów prowadzonych w wiekach minionych. Imperia kolonialne dość 
swobodnie traktowały kwestie granic terytoriów podbitych, nie licząc się z lokalną strukturą 
etniczną, tradycją i zasięgiem wpływów ówczesnych plemion. Efektem są rozmaite konflikty, 

 
12 Zob. S. Parzymies: Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004. Wydawnictwo Akademickie Dialog, wyd. 
II poprawione,  Warszawa 2004, 
13 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między 
nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r. Dz.U.1992.14.54 
14 Zob. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje. 
Prace Ośrodka Studiów Wschodnich. Nr 9. Wyd. OSW, Warszawa, czerwiec 2003. 



których areną są niektóre państwa afrykańskie czy azjatyckie, osłabiające ich zdolność do 
budowy państwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 Obok granic istotnym czynnikiem funkcjonowania państwa jest polityczna i 
administracyjna organizacja jego terytorium. Wymogi sprawnego zarządzania państwem 
powodują, że musi być ono zorganizowane w sposób jednolity, umożliwiający wykorzystanie 
tych samych instytucji, metod, narzędzi i procedur w zaspakajaniu potrzeb społecznych na 
różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa. Kluczowy jest tu podział terytorialny i 
decentralizacja, rozumiana jako przekazywanie zadań i kompetencji na niższe poziomy 
organizacji społeczeństwa, po to, aby efektywniej zaspokajać jego potrzeby. Temu służy 
podział administracyjny, będący w istocie wymogiem funkcjonalności wobec tego naczelnego 
zadania państwa. W Polsce, od 1999 roku, funkcjonuje zasadniczy podział terytorialny na 
gminy, powiaty i województwa, przy czym to gmina jest jednostką podstawową, której 
przysługuje domniemanie kompetencji.  Nie można jednak wykluczyć, że wobec rozwoju e-
administracji, technik i narzędzi komunikacji społecznej, przekształceń demograficznych, 
będzie on się zmieniał. Powtórzmy, że organizacja terytorialna państwa jest rzeczą wtórną w 
stosunku do zadań państwa i obiektywnych warunków ich realizacji. 

 To właśnie specyfika niektórych zadań państwa powoduje, że obok tego podstawowego 
podziału funkcjonują także podziały specjalne. To np. organizacja wymiaru sprawiedliwości, 
administracja gospodarki wodnej, czy też administracja wojskowa. Także organizacja instytucji 
strzegących bezpieczeństwa nie zawsze jest adekwatna do zasadniczego podziału 
administracyjnego kraju.   

 Organizacja  terytorium państwa  i związany z nią bezpośrednio podział zadań i 
kompetencji władzy publicznej związany jest z naczelną zasadą współczesnych państw: zasadą 
pomocniczości (subsydiarności). W Rzeczpospolitej Polskiej jest ona wprost zapisana w 
preambule do Konstytucji RP. Oznacza ona tyle, że potrzeby i aspiracje jednostek powinny być 
zaspokajane przez wspólnoty im najbliższe: rodzinę, sąsiadów, wspólnoty lokalne. Tylko w 
przypadku, gdy jest to niemożliwe, wkracza państwo z jego instytucjami, procedurami itp. 

  Rodzi się tu pytanie o bezpieczeństwo i odpowiedzialnych za zaspokojenie tej potrzeby. 
Właśnie to, jak podzielono tę odpowiedzialność, jak ona jest egzekwowana i na ile ten system 
jest efektywny, jest decydujące dla oceny państwa i satysfakcji z jego funkcjonowania. W tym 
zakresie kompetencji państwa wyraźnie widoczne są wszystkie niedostatki jego organizacji, 
błędy w regulacjach prawnych, słabość kadr państwowych.  

 Wreszcie, nie można zapomnieć o potrzebie jednolitego zorganizowania infrastruktury 
państwa w zakresie komunikacji i transportu, łączności, sieci energetycznej itd. To wymóg 
dobrego zarządzania, ale i też element tożsamości obywatelskiej, przeświadczenia, że razem 
tworzymy coś wspólnego, takie same i to samo, czyli jednolite państwo. 

1.4. Prawo 

 Ale najważniejszą rolę odgrywa tu prawo.  Spór o to, co było pierwsze: państwo czy 
prawo trwa od lat. Jedna koncepcja – powołująca się na wspominanego wyżej Arystotelesa – 



powiada, że państwo. Wspólnota wyłania przywódców, wdraża procesy podejmowania decyzji, 
buduje ośrodki decyzyjne, ustala hierarchię wartości (celów), a w konsekwencji ustala granice 
wolności jednostki. Inna mówi, że pierwsze było prawo – wszak najpierw Bóg dał Mojżeszowi 
tablice z dziesięciorgiem przykazań, a potem dopiero człowiek budował państwo. Nie 
rozstrzygając tego anegdotycznego konfliktu, warto zauważyć, że z punktu widzenia nauk o 
bezpieczeństwie, prawo to nic innego niż zestaw reguł, których należy przestrzegać, aby 
wspólnota mogła coraz lepiej zaspakajać potrzeby społeczne, a za przestrzeganiem tych reguł 
stoi siła państwa. Kiedy mówimy potrzeby społeczne - myślimy bezpieczeństwo. Ono jest 
bowiem najważniejszą zbiorową potrzebą społeczną zapewniającą trwanie i rozwój jednostek i 
wspólnot. 

 Z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa możemy prawu przypisać trzy obszary 
działania: 

- pierwszy – to regulacja stosunków między ludźmi, czyli – inaczej mówiąc – prawo chroni nas 
przed agresją ze strony współobywateli, określa zestaw czynów zabronionych, reguluje także 
stosunki majątkowe, rodzinne itp. Stoi przy tym na stanowisku, że „wszyscy są wobec prawa 
równi”, a spory rozstrzygają niezależne i niezawisłe sądy15; 

- drugi – to regulacja stosunków między obywatelem a państwem, a więc zdefiniowanie praw 
człowieka i obywatela, które państwo ma obowiązek chronić, ale także obowiązków obywatela 
wobec państwa, po to, aby ta ochrona była skuteczna. Prawo reguluje także środki ochrony 
obywatela przed państwem, bowiem „nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego 
prawo mu nie nakazuje”16. Konstytucja RP odwołuje się zatem do liberalnej koncepcji państwa, 
w którym obywatelowi wolno wszystko, czego prawo nie zabrania, a państwu tylko tyle, na ile 
prawo mu zezwala; 

- trzeci – to regulacja zakresu suwerenności zewnętrznej państwa. Każde współczesne państwo 
jest powiązane z licznymi podmiotami prawa międzynarodowego, a to innymi państwami lub 
organizacjami międzynarodowymi o rozmaitym charakterze. Spora część tych powiązań ma 
charakter zobowiązujący. Konstytucja RP w art. 90 wyraźnie stanowi, że „Rzeczpospolita 
Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych 
sprawach”17. Państwo zatem poddaje się regulacjom stanowionym przez te podmioty, 
uczestniczy w wypracowywaniu wspólnych decyzji i je wdraża, bierze udział w rozmaitych 
przedsięwzięciach prowadzonych także w imieniu tegoż państwa. Ma to ścisły związek z 
bezpieczeństwem państwa, bowiem rezygnacja z części suwerenności przynosi na ogół wzrost 
poziomu bezpieczeństwa militarnego, gospodarczego, społecznego itp. Taki charakter ma 
polska przynależność do NATO czy Unii Europejskiej18. 

 
15 Konstytucja RP, op.cit., art.32, a także 173-181. 
16 J.w., art. 31. 
17 J.w., art. 90. 
18 Obszernie o tych kwestiach pisze S. Sowiński: Suwerenność, ale jaka? Spór  o suwerenność Rzeczypospolitej 
w polskiej eurodebacie. Studia  Europejskie, nr 1/2004. Kwartalnik wydawany przez Centrum Europejskie UW; 



 Naturalnym jest tu pytanie o efektywność funkcjonowania prawa, powszechność jego 
stosowania i poziom skuteczności jego egzekwowania. Jest wiele czynników, które na to 
wpływa. Głównym z nich jest niedostosowanie pisanych norm prawnych do dynamiki zmian 
cywilizacyjnych, technologicznych i moralnych zachodzących w świecie. Reakcja 
ustawodawcy na te zjawiska jest na ogół spóźniona i prowadzi albo do prób nadregulacji lub 
też przemilczania. Powstaje wtedy prawo, którego skuteczność budzi opór części obywateli, 
bowiem w ich przekonaniu narusza ono ich interesy, w tym hierarchię wartości.  

 Dzieje się tak także wtedy, kiedy prawo spełnia funkcję ideologiczną.  Jest stanowione 
w zgodzie z dominującą formacją ideową władzy, która - reprezentując większość obywateli - 
usiłuje uczynić z prawa narzędzie podporządkowania interesom lub światopoglądowi tej 
większości, wszystkich pozostałych. Takie rozwiązanie – politycznie rzecz biorąc - prowadzi 
do autorytaryzmu i jest sprzeczne z zasadami liberalnej demokracji. Z punktu widzenia 
społecznego, prowadzi do lekceważenia  norm prawnych, prób ich obejścia lub interpretowania 
wedle doraźnych interesów politycznych władzy lub zainteresowanych uczestników 
postępowania. 

 Ale efektywność prawa to także kwestia świadomości prawnej obywateli i instytucji 
reprezentujących ich interesy – organizacji społecznych, partii politycznych, mediów itd. Wiele 
konfliktów w relacjach między obywatelami, między nimi a państwem, rodzi się na gruncie 
nieznajomości przepisów prawa materialnego i procedur postepowania, niezrozumienia dla 
ratio legis danego przepisu19. Próby podniesienia tej świadomości na wyższy poziom 
podejmują wszystkie państwa i zawsze są one zbyt mało zadowalające w stosunku do efektów. 
Także w III RP nie możemy być zadowoleni z poziomu wiedzy i świadomości prawnej 
obywateli.  

 Osobnym problemem jest przestrzegania prawa przez władzę polityczną i instytucje 
przez nią nadzorowane. Nigdy nie była to kwestia rozwiązywana idealnie o czym świadczy 
obłożenie pracą sądownictwa administracyjnego. Ale największy problem powstaje wtedy, gdy 
sama władza nie respektuje przepisów lub prawomocnych orzeczeń sądowych.  

      1.5.   Władza 

 Wreszcie, czwartym elementem państwa są jego władze, pochodzące z wolnej woli 
wyborców. Oznacza to, że struktura tych władz, w tym trójpodział na władzę prawodawczą 
(ustawodawczą), wykonawczą i wymiar sprawiedliwości, kształt instytucjonalny, profil 
ideowo-programowy i obsada kadrowa są wynikiem stosownych decyzji podejmowanych przez 
obywateli.  

 
zob. także ciekawy tekst  P. Musiałka: Suwerenność 2.0, zamieszczony w dodatku do Rzeczypospolitej „Plus-
Minus”, z dn. 15-16 grudnia 2018r., s.9. 
19 Zob. skrót raportu z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.  
https://www.rp.pl/Prawnicy/303089994-Swiadomosc-prawna-Polakow---badanie-Stowarzyszenia-Sedziow-
Polskich-Iustitia.html ; natomiast pełny raport jest dostępny pod adresem: 
https://zpp.net.pl/files/manager/file-36173c331c1a3cefe77c4d166d459a2e.pdf  



 Procedura podejmowania tych decyzji, ustalania ich treści jest przedmiotem regulacji 
zawartych w aktach prawnych najwyższej rangi: konstytucji i ustawach. Należy do 
podstawowych praw człowieka i obywatela. To przede wszystkim normy konstytucyjne, ale 
także ordynacje wyborcze, ustawy regulujące zastosowanie instytucji głosowania ludowego 
(referendum), konsultacji społecznych i wysłuchań publicznych, instytucji dialogu społecznego 
czy wreszcie wolne media umożliwiające nieskrępowane wyrażanie poglądów na każdy temat. 
Do tych norm zaliczyć należy także wolność tworzenia partii politycznych i innych organizacji 
wyrażających interesy obywateli20. Normy konstytucyjne gwarantują te prawa obywatelskie, a 
uchwalone na ich podstawie ustawy regulują sposób i formy korzystania z tych praw.  

 Jedyny wyjątek, który czyni Konstytucja RP opisany został w art. 13: „Zakazane jest 
istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do 
totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których 
program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje 
utajenie struktur lub członkostwa”21. Praktyka organów ochrony prawa pokazuje jednak, że 
przepis ten jest stosowany dość liberalnie, a samo zjawisko narasta22. Jak sądzę, jego źródeł 
szukać należy w kryzysie ekonomicznym lat 2008/2009, który szczególnie boleśnie dotknął 
młode pokolenie. Niepewność zatrudnienia (słynne „umowy śmieciowe”), niedomogi edukacji 
obywatelskiej, zachwianie  hierarchii autorytetów i wartości, rewolucja kulturowa – to 
wszystko czynniki, które przyczyniły się do ucieczki od złożoności problemów współczesnego 
świata, spowodowały powrót idei porządkujących tenże świat według prostych, czytelnych 
kryteriów. Nacjonalizm okazał się ideą, która prosto nie tylko objaśnia świat, ale i pozwala 
znaleźć w nim miejsce dla siebie. Stąd jego popularność nie tylko w Polsce, a okazał się on 
przy tym atrakcyjnym narzędziem polityki dla walczących o władzę sił politycznych 
związanych z prawicą23. 

 Tak więc, obywatele korzystające z pełni praw politycznych generują władzę, bez której 
nie ma państwa. Czymże zatem jest władza? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. 
W życiu codziennym kojarzona jest głównie z ujęciem przedmiotowym. Sprawowanie władzy 
utożsamiane jest z  ustalaniem norm obowiązujące wszystkich, wydawaniem poleceń i decyzji,  
wreszcie z posiadaniem instrumentów umożliwiających egzekucję wykonania tychże norm, 
poleceń i decyzji. W zależności od rodzaju tej władzy działa ona w interesie publicznym bądź 
w interesie własnym, grupy ją sprawującej. Jest mniej lub bardziej doktrynalna, 

 
20 Przez pojęcie interesu w tej pracy będę uważał potrzeby ideowe i materialne, aspiracje życiowe, wyznawaną 
hierarchię wartości, których zaspokojenie wymaga wsparcia poprzez potencjał, którym dysponuje państwo. 
21 Konstytucja RP, op.cit., art.13. 
22 Zob. szerszą analizę tej problematyki m.in. w  tekstach: Polska: Reagowanie na mowę nienawiści. Raport 
2018, https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/04/Poland-Hate-Speech-report_2018.pdf, Katalog 
wypadków – Brunatna księga, http://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/22/katalog_wypadkow-
brunatna_ksiega.pdf.  Regularnie tą problematyką zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, zob. np. : 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/postawy-rasistowskie-i-ksenofobiczne-sie-nasilaja-jak-temu-przeciwdzialac-
rzecznik-pisze-do-premiera. Dostęp 27.12.2018r. 
23 Zob. D. Waniek: Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania. Dom 
Wydawniczy Elipsa. Warszawa 2014. 



zideologizowana. Ale przystawalność decyzji władzy do oczekiwań społecznych decyduje o 
poziomie poparcia społecznego, o poziomie jej legitymizacji.  

 Mamy w historii państwa polskiego doświadczenie z rozmaitymi rodzajami władzy. 
Gdyby sięgnąć tylko do ostatnich stu lat to można by wskazać model państwa demokratycznego 
realizowany w latach 1918-1926. Jego symbolem była Konstytucja marcowa z 1921 roku 
ustanawiająca państwo liberalnej demokracji, z szerokim zakresem praw obywatelskich. 
Przyczyny upadku tego modelu były rozmaite. Tkwiły w poddańczej kulturze politycznej 
dominującej w ówczesnym społeczeństwie polskim24. W braku doświadczenia politycznego 
wynikłego ze 123 lat zaborów, niesprecyzowanej orientacji ideowej partii politycznych, 
głębokiej nierównowagi jeśli chodzi o poziom, jakość i styl życia wielkich grup społecznych. 
Stąd poparcie dla zamachu majowego dokonanego przez Józefa Piłsudskiego i 
zaproponowanego przez niego modelu państwa, nie malejące pomimo coraz bardziej 
widocznego autorytaryzmu. Klęska w 1939 roku oznaczała także koniec tego modelu państwa 
i władzy. 

 To do tej nierównowagi społecznej odwołały się siły lewicy zabiegając o legitymację 
polityczną po zakończeniu II wojny światowej. Było to już inne państwo: terytorialnie, 
ludnościowo i ideowo. Niewątpliwie państwo niedemokratyczne, początkowo totalitarne, 
potem już tylko autorytarne, niezmiennie jednak doktrynalne. Cechą tego typu państw jest 
dążenie do ogarnięcia całokształtu życia społecznego – od gospodarki, aż po kulturę, edukację, 
hierarchię wartości i celów życiowych obywateli, system moralny itd. Z upływem czasy ten 
reżim się liberalizował. W zamian za dyscyplinę polityczną, posłuch wobec władzy, oferował 
coraz większą swobodę w zakresie kultury, moralności, a nawet gospodarki. Transakcja 
wydawała się oczywista. A z drugiej strony było to państwo jednolite etnicznie, w nowych, 
lepszych granicach, sprzyjające kształtowaniu się nowej struktury społecznej, bardziej 
równościowej. Otwarło ono nowe kanały awansu społecznego. Upadło, kiedy już nie mogło 
sprostać nowym jakościowo potrzebom i oczekiwaniom społecznym co do poziomu życia i 
praktykowania demokracji25.  

 Polska Rzeczpospolita Ludowa zostawiła nam spadek, w którym dwie kwestie wydają 
się ważne. Jedna – to model państwa omnipotentnego, wszechobecnego, który ponosi pełną 
odpowiedzialność za poziom i jakość życia obywateli. Do dziś wiele grup społecznych i wiele 
jednostek uważa, że to państwo jest gwarantem ich pomyślności, że model transakcyjny, 
lojalność polityczna za dobrobyt, nadal obowiązuje26.  Druga - to miejsce bezpieczeństwa w 
hierarchii celów władzy. Ukształtowało i umocniło się wtedy przekonanie, że bezpieczeństwo 

 
24 Przyjmuję tu klasyfikację kultury politycznej za G. Almond, S. Verba: Civic culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations. Princetown Univercity Press, Princetown 1963. Zob. także  J. J. Wiatr: Socjologia 
polityki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. 189 i nast. 
25 Przedstawiona tu - w dużym skrócie – ocena Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest kwestią kontrowersyjną i 
budzącą nadal wielkie emocje.  Autor zastrzega się, że  formułując swoje uwagi na ten temat,  czyni ów skrót 
tylko mając na względzie potrzeby niniejszego tekstu. 
26 Pisał o tym Józef Tischner  przystosowując , za Michałem Hellerem i Aleksandrem Zinowjewem, pojęcie 
„homo sovieticus”, na użytek lat dziewięćdziesiąt w Polsce.  (J. Tischner:  Etyka solidarności i homo sovieticus. 
SIW Znak, Kraków 1992). Uważam takie podejście za niepełne. Wiele cech społecznych identyfikowanych przez 
powyższych autorów jako „homo sovieticus” ma głębsze źródła niż tylko praktyka polityczna okresu 1944-1989. 



zewnętrzne jest wynikiem gwarancji sojuszniczych, za cenę częściowej rezygnacji z 
suwerenności państwa. Natomiast ograniczenie niektórych praw obywatelskich jest kosztem, 
który ponosimy za bezpieczeństwo wewnętrzne. Inaczej rzecz biorąc, problematyka 
bezpieczeństwa została wyłączona z domeny zainteresowań obywatelskich, stała się obszarem 
imperium państwa. Zaspokojenie tej potrzeby jest  najwyraźniej adresowane do państwa i jego 
instytucji. 

 Ale i też nic w tym dziwnego. Wszak tworzenie wspólnoty bezpieczeństwa jest 
podstawową funkcją władzy. To ona ma nas chronić przed obcymi władzami, przed 
agresywnymi zachowaniami innych ludzi i paradoksalnie, przed nią samą i jej 
przedstawicielami. To wspomniana już arystotelesowska tradycja, wedle której tylko dla 
zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa warto było powołać państwo. To zarazem najbardziej 
stabilna, nieulegająca zmianom, funkcja władzy. Pomimo rozwoju komercyjnego sektora 
bezpieczeństwa, władze państwa nadal zachowują  monopol na działalność służb specjalnych i 
policyjnych, ściśle zarazem reglamentując działalność pozapaństwowych podmiotów 
bezpieczeństwa. 

 Pozostałe funkcje dystrybucyjne władzy podlegały zmianom wraz z wzrostem poziomu 
edukacji, rozwojem środków komunikacji społecznej, wzrostem znaczenia sektora 
gospodarczego, niezwiązanego z władzą. Przestała ona być wyłącznym dystrybutorem 
informacji. Rozwój mass-mediów i mediów społecznościowych, nowa interpretacja praw 
człowieka i obywatela, wyprowadził na trwale ten obszar życia społecznego poza domenę 
władzy. Ale i też warto zauważyć, że władza nie podała się tu do końca. Nadal zachowuje 
monopol (a przynajmniej dominującą pozycję) w zakresie  informacji o kondycji państwa, 
społeczeństwa i wspólnoty. Dotyczy to przede wszystkim informacji o stanie bezpieczeństwa i 
źródłach zagrożeń, rzeczywistego stanu finansów publicznych itd. Pomimo obowiązującej 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, władza ma dość instrumentów, aby chronić 
informację, które uzna za niepubliczne27. 

 Na powyższy problem patrzeć można z wielu punktów widzenia. Z jednej strony media 
są źródłem informacji, potężnym narzędziem kształtowania poglądów, postaw i zachowań 
społecznych. Każda siła polityczna – posiadająca władzę lub aspirująca do jej przejęcia – dąży 
więc do wpływu na media, bez względu na formę ich własności28. Z drugiej strony – istotnej z 
naszego punktu widzenia – nie można lekceważyć roli mediów w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Tu media mogą spełniać – obok funkcji 
informacyjnej – także inne ważna zadania: mobilizacyjne, ostrzegawcze, edukacyjne29. To 
zresztą jeden z głównych powodów utrzymywania mediów publicznych, czyli w mniejszym 

 
27 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2001.112.1198. 
28 Szerzej pisze o tym D. Waniek:  Dylematy ładu medialnego  RP: standardy europejskie a praktyka polityczna. 
Oficyna Wydawnicza KA AFM, Kraków 2007. 
29 Zob. J. Zawisza: Funkcje i zadania mediów w zarządzaniu kryzysowym. Przedsiębiorczość i zarządzania, 
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Red. Z. Wilk-Woś, 
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa-Łódź 2017,  t. XVIII, zeszyt 5, część III,  s. 249 i nast.; 
Szerzej tę problematykę ujmuje  A. Prajzner: Media i bezpieczeństwo. Pośrednie i bezpośrednie oddziaływania. 
Opis zjawiska i systematyzacja terminów. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2007, vol. 2, wyd. 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  ss. 190-201. 



lub większym stopniu  zależnych od polityków, w których kryterium zysku nie jest naczelną 
wartością. 

 Zasadniczej zmianie uległa także kolejna funkcja państwa jaka jest dystrybucja dóbr 
materialnych.  Władza w państwie współczesnym nie jest już wyłącznym szafarzem majątku i 
środków finansowych, pełni co najwyżej funkcje redystrybucyjne. Wprowadza i pozyskuje 
daniny pieniężne od mieszkańców kraju w postaci różnego rodzaju opłat i podatków, a 
następnie wydaje uzyskane środki na zaspokojenie potrzeb społecznych oraz utrzymanie 
samego aparatu państwa. W debacie publicznej toczonej w Polsce jest rzeczą sporną, jaki 
powinien być koszt utrzymania tegoż aparatu. Żywa jest idea „taniego państwa”, wywodząca 
się z tradycji klasycznej myśli liberalnej związanej z ograniczaniem funkcji socjalnych 
państwa, a dotycząca w Polsce oszczędności w wydatkach na administrację publiczną30. W 
rzeczywistości wydatki na administrację publiczną wynoszą nieco ponad 5% ogółu wydatków 
państwa i są niższe, niż w innych krajach Unii Europejskiej.  

 Dodajmy w tym miejscu, że są one nieco niższe niż wydatki na bezpieczeństwo i jego 
administrację wynoszące ok. 8.5% całości wydatków31. Podstawowe kierunki wydatków 
publicznych w Polsce to emerytury i renty (20% wydatków), ochrona zdrowia i edukacja (po 
11%). Dodajmy, że ponad 4% wydatków to koszy obsługi zadłużenia zagranicznego. 
Zestawienie powyższe nie obejmuje kosztów programów socjalnych, w tym programu 500+. 
Ale praktycznie każda siła polityczna ma w swoim programie propozycje zwiększania tych 
kosztów. Z jednej strony, to konieczna w państwie polityka wyrównywania szans, wzmacniania 
bezpieczeństwa społecznego, które ma zasadnicze znaczenie dla stabilności państwa i jego 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Z drugiej, niesie ona pewne ryzyko ograniczania 
samodzielności i zaradności obywateli, może przyczyniać się do kształtowania postaw 
bierności i lokowania swoich nadziei na poprawę poziomu życia wyłącznie w polityce państwa. 

 We współczesnej Polsce funkcja redystrybucji dóbr materialnych przez władzę może 
także być ilustrowana poprzez politykę kadrową, zwłaszcza obsadzanie dobrze płatnych 
stanowisk w sferze zarządzania majątkiem państwowym. Wysokość tych zarobków znacznie 
przekracza średnią krajową i budzi wątpliwości, nawet wśród decydentów politycznych32. Nie 
to jednak jest problemem. Jest nim sposób obsadzania tych stanowisk, niejawność kryteriów 
doboru kadr, nadmierne znaczenie kryteriów politycznych i towarzyskich. Pomimo 
podejmowanych wysiłków przez różne rządy, aby poddać te procesy społecznej kontroli, nadal 
kryteria merytoryczne pełnią drugorzędną rolę. 

 
30 O „tanim państwie” dyskutują politycy, dziennikarze, uczeni .  Zob. dla przykładu rozmowę Grzegorza 
Sroczyńskiego z Katarzyną Dudą pt. Tanie państwo bije w twarz, zamieszczoną w Dużym Formacie, dodatku do 
Gazety Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2016 r. http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19909457,tanie-
panstwo-bije-w-twarz.html;  lub też poglądy zamieszczone w Przeglądzie z dn. 15 stycznia 2006 r., 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/co-znaczy-tanie-panstwo/ . dostęp 29.12.2018r. 
31 Liczby te odnoszą się do 2015 roku i przytaczam je na podstawie wyliczeń dokonanych przez Forum 
Obywatelskiego Rozwoju zamieszczony w tekście  pt. Rachunek od państwa. Tyle Polska wydaje każdego roku 
m.in. na administrację, policję i drogi. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rachunek-od-
panstwa-tyle-polska-wydaje,174,0,2071726.html.dostęp 28.12.2018r.  
32 https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ziobro-zarobki-prezesow-spolek-skarbu-panstwa-nadal-zbyt-
wysokie,822768.html. dostęp 28.12.2018r. 



 Wreszcie ważną funkcją władzy jest dystrybucja prestiżu społecznego. Ma ona wymiar 
grupowy, jak i indywidualny. Władza prowadzi politykę stratyfikacji społecznej, a więc po 
przez swą politykę niektóre grupy uznaje za szczególnie pozytywne, mogące być wzorem dla 
pozostałych. W historii takim przykładem były władze odwołujące się do marksizmu, uznające 
klasę robotniczą za „przodującą siłę narodu”33. Podobne poglądy, w odniesieniu do chłopów, 
wyrażał agraryzm, nurt ideowy bliski witosowemu PSL-owi przed II wojną światową34. 
Współcześnie przykładem polityki stratyfikacyjnej może być polityka Prawa i 
Sprawiedliwości, w tym słynne sformułowanie o ludziach „gorszego sortu”. To ci, którzy nie 
rozumieją i nie popierają posunięć władzy. Istotą tej polityki jest odwołanie się do archetypu 
podziału na „my” i „oni”, a więc grupowej identyfikacji jednostek.  

 Obok tego władza  może także realizować politykę dystrybucji prestiżu związanego z 
wykonywanym zawodem, szczególnie ważnym z punktu widzenia funkcjonowania państwa i 
zaspokajania potrzeb społecznych. Kształtować ją może poprzez wypowiedzi i deklaracje 
publiczne, nie mające charakteru norm prawnych. Ale także poprzez traktowanie reprezentacji 
tych zawodów (np. instytucja samorządu zawodowego umocowanego w systemie prawnym), 
lub też określoną prawnie specyfikę świadczeń socjalnych i finansowych na rzecz tych 
zawodów. Takim przykładem jest finansowanie emerytur i innych świadczeń socjalnych 
żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, prokuratorów i sędziów, z budżetu państwa, 
czy też ustawowe regulowanie zasad naboru i funkcjonowania określonego zawodu lub 
wykonywanego zajęcia. Jeśli ta polityka zgodna jest ze społeczną hierarchią prestiżu zawodów, 
to zwiększa ona  poparcie dla władzy. 

 Wreszcie formą dystrybucji prestiżu jest wspominana wyżej polityka kadrowa. Władza 
ma tu spore kompetencje i na ogół je wykorzystuje zgodnie ze swoim politycznym interesem. 
To decyzje dotyczące spółek Skarbu Państwa, o czym wyżej pisałem. Ale przede wszystkim to 
decyzje dotyczące zatrudnienia i awansów w administracji publicznej i instytucjach z nią 
związanych. Niezwykle trudno jest ocenić zatrudnienie w administracji publicznej, bowiem 
nawet dane publikowane przez GUS są nazbyt ogólnikowe35. Pewne informacje można znaleźć 
w innych źródłach, a których wynika, że w administracji publicznej w Polsce w 2017 roku 
pracowało ok. 650 tys. osób36. To liczba niepewna, bowiem nie wiemy czy obejmuje ona np. 
pracowników spółek komunalnych, agend i agencji rządowych itd.  

 Z punktu widzenia problematyki tej pracy ważne jest co innego. To obszar wpływów  
kadrowych władzy na różnych jej szczeblach, trudno poddający się społecznej kontroli. Praca 
w administracji publicznej - wobec niepewności na rynku pracy - daje stabilizację zatrudnienia 
i poczucie pewności dochodów. Ilustruje to sytuacja w niejednej gminie, w której administracja 
samorządowa i jej agendy są największym pracodawcą, a często jedynym dającym poczucie 

 
33 Zob. dla przykładu materiały z XVI Plenum KC PZPR obradującego 2-3 czerwca 1984 roku pt. Przodująca rola 
klasy robotniczej. Książka i Wiedza. Warszawa 1984. 
34 R. Tokarczyk: Współczesne doktryny polityczne. Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2010, s.245 i nast. 
35 Zob. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2017., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-
koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-kwartale-2017-r-,1,26.html. Dostęp 
2.01.2019r. 
36 https://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci/1650-ilu-w-polsce-jest-urzednikow. Dostęp 2.01.2019r. 



pewności. To wreszcie kanały awansu życiowego i zawodowego, w którym  liczą się poglądy 
i postawy polityczne, niezależnie od kompetencji zawodowych. Władza ma w ręku narzędzia 
budowy prestiżu formalnego jednostek i chętnie z nich korzysta. Dotyczy to zwłaszcza służb 
państwowych zbudowanych hierarchicznie, w których kontrola społeczna prawie nie istnieje, a 
przy możliwym konformizmie funkcjonariuszy prowadzi do obniżenia prestiżu całej instytucji. 

1.5. Filozofie bezpieczeństwa 

 Tak więc państwo współczesne  to skomplikowany mechanizm ujawniania, uzgadniania 
i zaspakajania potrzeb obywateli, w tym głównie potrzeby bezpieczeństwa. W doktrynie i 
praktyce politycznej od dawna ścierają się tu dwie filozofie myślenia i działania politycznego37.  

 Pierwsza wywodzi się z tradycji republikanizmu, a więc poglądu twierdzącego, że 
najważniejsza jest wspólnota i jej interesy, a w ślad za tym państwo jako najwyższa forma 
organizacji tej wspólnoty. Jednostka jest tylko „nawozem historii”, „jednostka zerem, jednostka 
niczym” – pisał Włodzimierz Majakowski w swoim wierszu o Leninie. A więc w centrum jest 
wspólnota, jej interesy i jej dobro. To przekłada się na hierarchię wartości społecznych i zasady 
organizacji życia społecznego. To ład i porządek społeczny, przewidywalność i hierarchia: osób 
i zadań. Prawo to regulator wszystkich zjawisk społecznych, narzuca wspólny ład społeczny i 
moralny, a demokracja to sposób na wyłonienie większości, której wartości i sposób 
postrzegania rzeczywistości wszyscy powinni respektować. 

 Praktykowanie tego poglądu ma przełożenie na filozofię i praktykę bezpieczeństwa. W 
centrum jest bezpieczeństwo państwa, jego przetrwanie, umocnienie systemu władzy, 
eliminacja zewnętrznych i wewnętrznych wrogów państwa. Celom tym podporządkowana jest 
hierarchia, organizacja i kompetencje instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
Najważniejszy jest system obronny państwa, a tuż za nim system instytucji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zwłaszcza służby specjalne, dyspozycyjne politycznie policja i wymiar 
sprawiedliwości, a przede wszystkim organy ścigania. W imię interesów państwa prawa 
człowieka i obywatela ulegają licznym ograniczeniom zalegalizowanym w obowiązującym 
ustawodawstwie. 

 Drugą filozofię możemy przypisać liberalizmowi i personalizmowi, a więc poglądom, 
które głoszą, że to jednostka jest najważniejsza, a wspólnota to nic innego jak suma jednostek, 
zorganizowano po to, aby efektywniej (oszczędniej, skuteczniej) zaspakajać ich potrzeby. 
Najważniejsza jest wolność człowieka i poszanowanie dla różnorodności postaw i interesów 
ludzkich. Z kolei podstawową cechą organizacji społecznej jest sieciowość (jak byśmy dziś 
powiedzieli), czyli więzi poziome, horyzontalne. Demokracja to system respektowania praw 
mniejszości, a prawo służy tylko do wyznaczenia granic wolności. Co nie jest zabronione jest 
dozwolone. 

 Konsekwencją tej filozofii jest inny zestaw i inna hierarchia misji państwa i jego 
instytucji. Na pierwszym miejscu jest ochrona życia i zdrowia obywateli, ich mienia i 

 
37 Zob. obszerne rozważania na ten temat w pracy D. Pietrzyk-Reeves: Idea społeczeństwa obywatelskiego. 
Współczesna debata i jej źródła. Monografie Fundacji Nauki Polskiej, seria humanistyczna. Wyd. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2004. 



środowiska, ich dorobku i tożsamości kulturowej. W ślad za tym zapewnienie warunków do 
przetrwania i rozwoju jednostek i ich wspólnot. Tej misji poporządkowana jest hierarchia 
instytucji, a więc przede wszystkim te, które służą ochronie praw człowieka i obywatela, 
bezpieczeństwu społecznemu, gospodarczemu, kulturowemu i ekologicznemu jednostki i 
wspólnoty. Dopiero potem idą instytucje ścigające naruszenia prawa, ratownictwa i ochrony 
ludności czy wreszcie siły zbrojne. 

 Oczywiście, powyższe uwagi są  uproszczonym opisem tych dwóch filozofii i praktyk 
politycznego myślenia i działania. W stanie czystym one już dziś nie występują, ale warto 
zwrócić uwagę, że ten republikański model przez wiele lat dominował w edukacji społecznej i 
kulturowej, w praktyce politycznej. Sprzyjał on tendencjom autorytarnym, stabilizował 
strukturę społeczną, budował zamknięte społeczeństwa, wspierał autarkię w gospodarce. 
Dopiero rozwój kapitalizmu, wraz z narastającą popularnością liberalizmu jako zespołu 
poglądów na państwo i gospodarkę zaczął osłabiać dominację republikanizmu w życiu państw 
i społeczeństw. 

 Decydujące znaczenie dla tego procesu miała tu druga połowa XX wieku. Przyniosła 
ona zasadnicze zmiany w stosunkach międzynarodowych: dekolonializację,  wzrost znaczenia 
praw człowieka i obywatela w stosunkach międzynarodowych,  wreszcie rozstrzygnięcie 
konfliktu Wschód-Zachód, czyli upadek bipolarnego podziału świata. Świat stał się 
wielobiegunowy, nowej dynamiki nabrały procesy reintegracji, pojawiło się i przyspieszyło 
zjawisko globalizacji, która m.in. osłabiła pozycję państw w międzynarodowych stosunkach 
gospodarczych. Postęp technologiczny i techniczny w coraz większym stopniu wymykał się – 
i nadal tak się dzieje - spod kontroli władzy państwowej. Do tego dodać by należało zmiany 
społeczeństw w poszczególnych państwach. Zmieniła się struktura społeczna, wskutek zmiany 
sposobu i środków produkcji upada tradycyjna struktura klasowa, zmieniają się sposoby i 
narzędzia komunikacji społecznej, a zjawisko migracji stało się codziennością wielu 
społeczeństw. 

 Miało i ma to znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Postęp technologiczny 
i globalizacja przyniosły nowe rodzaje przestępczości. Tak np.  wzrosła ilość czynów łamiących 
prawo, które wykorzystują łatwość poruszania się po świecie, a także naturalne różnice 
rozwojowe, które sprzyjają przestępczości gospodarczej. Konsekwencją tego stanu rzeczy było 
powstanie i rozwój międzynarodowych grup przestępczych, zjawisko wcześniej znane w 
bardzo ograniczonym zakresie. Cyberprzestępczość, przestępczość transgraniczna, terror 
polityczny i kryminalny stały się wyzwaniem ponad możliwości jednego państwa. 

 Państwa rozmaicie reagowały na tę nową sytuację. Wzrastająca popularność liberalizmu 
spowodowała, że w wielu pojawiły się nowe instytucje: rzecznicy praw obywatelskich i praw 
wielu grup społecznych (konsumentów, dzieci, pacjentów, ubezpieczonych itp.), instytucje 
ochrony danych osobowych czy wreszcie dodatkowe gwarancje niezależności wymiaru 
sprawiedliwości. Równolegle, rozwój informatyzacji przyniósł nowe narzędzia ograniczania 
prywatności obywateli, a zagrożenie terrorystyczne – szczególnie widoczne  na przełomie 
wieków – usprawiedliwiły zastosowanie nadzwyczajnych narzędzi, jak np.  likwidacja pre-
paidów, rozwój monitoringu wizyjnego i inne środki inwigilacji. Dodajmy, że potrzeba 



zwalczania nowych rodzajów przestępczości przyczyniła się do poszukiwania  nowych form 
współpracy państw: pojawili się oficerowie łącznikowi policji, wzrosło znaczenie Interpolu, 
ewoluuje Europol.  

 W Polsce przemiany te nałożyły się na zmiany 1989 roku i zasadniczą rewizję modelu 
politycznego i gospodarczego. Z jednej strony, Rzeczpospolita Polska odziedziczyła po ustroju 
autorytarnym republikański model życia publicznego, umacniany przez stereotypy kulturowe, 
edukację i politykę historyczną. Bez większych zmian przejęto także architekturę 
instytucjonalną systemu bezpieczeństwa, dokonując w niej niezbędnych korekt 
instytucjonalnych i zmian kadrowych. Z drugiej strony aspiracje przynależności do świata 
Zachodu spowodowały implementację podstawowych zasad i instytucji liberalnej demokracji. 
Ta dwoistość ustroju państwa i dominującej świadomości społecznej (w tym części elit 
politycznych) owocuje kryzysami o charakterze ustrojowym i politycznym, przynosi 
popularność populizmu jako sposobu uprawiania polityki. 
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