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Proces transformacji uruchomiony w 1989 roku w krajach post-
komunistycznych dokonał się przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej, 
a więc zmiany dotyczyły przejścia od państwa typu totalitarnego do państwa 
demokratycznego, od dyktatury do państwa prawa ale także od państwa 
gospodarki centralistycznej do państwa gospodarki kapitalistycznej (wolnego 
rynku). Można stwierdzić, że od tegoż roku mamy do czynienia z nowym 
kształtem państw w Europie Środkowowschodniej, odmiennym 
od ówczesnych państw socjalistycznych, a zarazem inny sposób sprawowania 
władzy.1  

Następujące zmiany w światowym układzie sił w końcu XX wieku 
skomplikowały sytuację społeczno-ekonomiczną. W miejsce przewidywalnego 
rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej czy wojskowej w różnych państwach 
pojawiło się złożone środowisko międzynarodowe. Nasilił się postęp 
w wymianie informacji, swoboda wymiany osobowej, wielostronna współpraca 
różnych państw. Czynniki te zwiększają zapotrzebowanie na dane o potencjale 
informacyjnym konkurujących państw czy koalicji państw, na dokładne 
wiadomości polityczne, ekonomiczne i wojskowe. Dlatego można tutaj mówić 
o „wojnie informacyjnej“. 

Zmiany te dotyczą także sfery związanej z bezpieczeństwem państwa 
i obywateli, a także bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo jeszcze do 
niedawna traktowane w kategoriach wyłącznie militarnych ustępuje 
bezpieczeństwu pozamilitarnemu. 

W Polsce pojęcie bezpieczeństwa kojarzone jest przede wszystkim z bezpie-
czeństwem osobistym lub bezpieczeństwem narodowym. Bezpieczeństwo 
ekonomiczne sprowadza się w praktyce do ochrony mienia i osób oraz 
zabezpieczeń elektronicznych. Inne elementy bezpieczeństwa są lekceważone 
jako przesadne lub zaniedbywane ze względu na koszty. Nic bardziej mylnego! 

                                                 
1  Por. SZOT L.: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Służby Specjalne Demokratycznego Państwa. 

Cywilne służby specjalne III RP – próba bilansu, Warszawa 2011, /maszynopis/.  
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Każdy błąd w ocenie zagrożeń może doprowadzić nawet do utraty całego 
dorobku firmy, jej pracowników, Zarządu i Właścicieli. Zagrożeniem może być 
konkurent, który umieścił podsłuch w sali zebrań kierownictwa naszej firmy 
lub pracownik, który nie czując się docenionym, ponad swoją lojalność będzie 
cenił pieniądze. Niebezpieczeństwo może stanowić związanie się z bankiem, 
który prowadzi ryzykowną działalność inwestycyjną lub przedpłata dla 
kooperanta, stojącego na progu bankructwa. Brak przeszkolenia personelu i 
korzystanie z usług niesprawdzonych firm może na przykład skutkować 
kłopotliwymi artykułami w prasie i rozgłosem w innych mediach, tym samym 
niwecząc długo przygotowywaną transakcję. Do tego dochodzą jeszcze: 
włamania komputerowe hakerów, zwykła kradzież, napad rabunkowy czy 
szantaż. Jak zatem zminimalizować istniejące ryzyko? Dlatego strategia każdej 
organizacji powinna określać priorytety oraz wskazywać słabe punkty 
w systemie kompleksowej ochrony ekonomicznej wszelkich organizacji – od 
najmniejszych (mikroprzedsiębiorstwa) poprzez średnie aż do wielkich 
organizacji, włącznie z państwem. 

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem organizacji to 
kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, oparte na przekonaniu, że 
bezpieczeństwo jest tak samo ważnym czynnikiem dla sukcesu każdej 
organizacji, jak profesjonalna kadra menedżerska, stabilna sytuacja finansowa 
i silna pozycja rynkowa. Jednym z fundamentów budowy „nowych struktur“ 
w zakresie bezpieczeństwa (na przykład: ochrony tajemnicy państwowej, 
służbowej, handlowej, ekonomicznej) jest przyjęcie obowiązującej w krajach 
Unii Europejskiej zasady need to know2 – zgodnie z którą dostęp do informacji 
ważnych i chronionych można uzyskać w takim zakresie, jaki jest niezbędny do 
wykonywania zadań.  

W procesie zarządzania bezpieczeństwem niezmiernie ważnym jest 
wyjaśnienie i zrozumienie istoty informacji. W dzisiejszym świecie informacja 
stała się największym dobrem – cennym towarem. Informacja (łac. 
przedstawienie, pojęcie) jest to treść przekazywana przez komunikat, 
umożliwiająca zrozumienie sensu (znaczenia) danych i relacji między nimi.3 
Źródła informacji znajdują się w miejscu powstawania informacji, 
przekazywania, przetwarzania i gromadzenia. Ze względu na bezpośredni 

                                                 
2  Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, Warszawa, luty 

1998, s. 2. 
3  FALKOWSKI A.: Informacja, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, Tom VII, s. 196 – 197; 

KORZENIOWSKI L. F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, 
Kraków 2008, s. 124 – 126. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 215 

udział człowieka w wytwarzaniu i przechowywaniu informacji możemy 
wyróżnić: 
 Osobowe źródła informacji, 
 Bezosobowe źródła informacji.4 
Osobowe źródła informacji to ludzie, którzy posiadają cenną wiedzę. 

W grupie tej możemy wyróżnić charakterystyczne typy: agent, agent 
nieświadomy, agent urojony, agent uśpiony, agent wpływu, czarna owca, 
ekspert, gorący informator, informator, kontakt, papla, przypadkowe źródło, 
respondent, sojusznik, szpieg koronny, szpieg uśpiony, źródło zewnętrzne. 
Bezosobowe źródła informacji to nośniki informacji dostępne bez 
bezpośredniego udziału człowieka w dostarczaniu informacji, co nie jest 
równoznaczne z brakiem udziału człowieka w pozyskiwaniu informacji.5 

Wstąpienie Polski do struktur NATO spowodowało dostosowanie 
przepisów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych do 
wymogów – określanych w terminologii NATO – jako minimalne standardy 
bezpieczeństwa.6 Standardy te regulują we wszystkich państwach 
członkowskich szczegółowe kwestie związane z szeroko rozumianą problema-
tyką bezpieczeństwa nie tylko państwowego ale i bezpieczeństwa działalności 
gospodarczej (ekonomicznego). W państwach członkowskich NATO 
i należących do Unii Europejskiej mechanizmy ochrony informacji i bezpieczeń-
stwa ekonomicznego koncentrują się na rozbudowanych procedurach 
i czynnościach profilaktycznych oraz sprawdzeniowych, a nie – jak było 
w krajach byłego Układu Warszawskiego – rozbudowanej represji za narusze-
nie przepisów obejmujących wszystkie sfery życia społecznego i gospodar-
czego. 

Standardy bezpieczeństwa złożone z szeregu czynności i procedur stanowią 
o funkcjonalności systemu, a jego zdolność do osiągania zamierzonych celów 
jest podstawowym kryterium oceny. Do tych standardów możemy zaliczyć: 

1.  Bezpieczeństwo techniczne: 
- bezpieczeństwo urządzeń i systemów teleinformatycznych, 
- bezpieczeństwo fizyczne i techniczne obiektów podlegających ochronie, 
- bezpieczeństwo informacji i dokumentów. 
2.  Bezpieczeństwo osobowe. 
W ocenie specjalistów wykorzystanie różnego rodzaju środków technicznych 

przesyłania i przechwytywania wiadomości umożliwia przechwycenie około 25 

                                                 
4  KORZENIOWSKI L. F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, 

s. 147 – 148. 
5  Tamże, s. 150 – 152. 
6  Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, s. 1. 
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do 30 procent poufnych informacji, natomiast pozostałe 70 do 75 procent utraty 
informacji powodują ludzie.7 

Warto także w tym kontekście wspomnieć o bezpieczeństwie 
przemysłowym, które określa ogólne kierunki sprawdzeń, którym podlega 
firma-kandydat do wykonywania kontraktu rządowego wiążącego się 
z dostępem do informacji niejawnych (zgodnie z ustawą o ochronie informacji 
niejawnych8). Współczesne standardy NATO i Unii Europejskiej ustanawiają 
instytucję „Certyfikatu Bezpieczeństwa Firmy“, dopuszczającego ją do realizacji 
takiego kontraktu. Nadają również instytucji państwowej prawo sformuło-
wania wymogów odnośnie ochrony, których dopełnić musi ewentualny 
kontrahent. Podmiot realizujący kontrakt z mocy prawa podlega kontroli oraz 
ochronie ze strony Krajowej Władzy Bezpieczeństwa. 

W większości firm krajów Unii Europejskiej istnieją tzw. „piony ochrony 
instytucji“9, do zadań których należy zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa 
całokształtu działalności danej instytucji, w tym zwłaszcza informacji 
niejawnych, prawidłowości naboru personelu, przestrzegania wewnętrznych 
i ogólnych norm prawnych oraz ochrona fizyczna i techniczna obiektów. 
Istnieją one praktycznie we wszystkich instytucjach państwowych 
i gospodarczych. Obligatoryjnie są tworzone w instytucjach i firmach, 
w których znajdują się informacje niejawne.  

Przyjęte przez NATO i Unię Europejską rozwiązania dotyczące bezpieczeń-
stwa ekonomicznego nie uchroniły przed pojawieniem się kryzysu 
finansowego najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), 
a następnie w Europie. Kryzys finansowy wywołał negatywne skutki w sferze 
ekonomicznej, politycznej, a nawet socjalnej. Złamano kilka zasad dotyczących 
druku pieniędzy, co spowodowało pojawienie się w systemach finansowych 
tzw. „pustego pieniądza“ – pieniądz bez wartości, gdyż nie posiada wymiaru 
dobra materialnego. Zaczęto wyceniać księgowo firmy (wartość określano np. 
na wiele milionów dolarów), które nie mają żadnej wartości w wymiarze dóbr 
materialnych (np. firmy komputerowe, portale społecznościowe, banki). 
Podejmowano działania zmierzające do prowadzenia kreatywnej księgowości, 
nawet finansów publicznych, czy też zmian prawnych dotyczących funduszy 
emerytalnych (np. w Polsce). Najbardziej niezrozumiałym działaniem było 

                                                 
7  Zob. KORZENIOWSKI L. F., PEPŁOŃSKI A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, 

Kraków 2005, s. 57. 
8  Ustawa z 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, /Dz U z 1999 roku Nr 11, poz. 

95 z późn.zm./. 
9  Standardy bezpieczeństwa i ochrony informacji w NATO /Materiał informacyjny/, s. 4; 

w mniejszych firmach zazwyczaj powoływany jest tzw. oficer bezpieczeństwa. 
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„wpompowywanie“ środków finansowych do banków, co miało – według 
niektórych – utrzymać stabilność systemu finansowego danego państwa. 
Jednakże przykład USA pokazuje, że prezesi banków – zamiast środki 
finansowe pochodzące z rezerw państwowych wprowadzić do systemu 
finansowego państwa – przyznali sobie pokaźne premie.10 Można byłoby 
wskazać jeszcze wiele patologicznych zjawisk związanych z kryzysem 
w gospodarce światowej, jednakże już tych kilka ukazanych pokazuje, że mamy 
do czynienia również z poważnym kryzysem zarządzania w sferze finansów, 
jak i w sferze gospodarczej. Przywódcy państw niestety nie radzą sobie 
z kryzysem, a problem przywództwa jest jednym z kluczowych, gdyż 
zarządzanie kryzysem musi przebiegać sprawnie i kompetentnie.  

Poziom współczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych wymusza 
gruntowne poznanie ryzyka w wielu odmianach: ryzyk osobowych, 
organizacyjnych, prawnych, technicznych czy wreszcie ekonomicznych.11  

Ryzyko w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego dotyczy wielu różnych 
obszarów działalności ludzi, obejmuje różnorodne negatywne konsekwencje 
sytuacji ale również zdarzeń niepożądanych, na ogół nieprzewidywalnych, 
które niosą za sobą potencjalną możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa, co 
w konsekwencji może doprowadzić do niewyobrażalnych strat, jak również 
nieszczęść ludzkich.12 

Warto wskazać, że ryzyko zagrożeń powstaje nie tylko w rezultacie 
niezamierzonych skutków ubocznych działań gospodarczych, ale może być 
działaniem świadomym czy wręcz celowym, gdy rozmyślnie, mimo 
niepewności, podejmuje się ryzyko licząc na określone korzyści. Ryzykowne 
może być również zaniechanie działań, rozmyślna bierność, zdanie się na tzw. 
„los“, żywiołowy rozwój wypadków.13  

Podejmowanie optymalnych decyzji w obszarze ryzyka wymaga od 
decydentów wiedzy i sprawnego systemu wczesnego ostrzegania 
o zagrożeniach. Za A. Sadłowskim można wskazać niektóre dyrektywy socjote-
chniczne wspomagające przedsięwzięcia związane z zapobieganiem ryzyk, 
a więc sytuacjom kryzysowym: 

                                                 
10  Zob. WALEWSKA D.: Strzyżenie mapetów. „Uważam Rze. Inaczej pisane“ 2012, nr 14(61), s. 74 

– 76. 
11  KORZENIOWSKI L. F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, 

s. 147 – 197. 
12  KWIATKOWSKI S.: Socjotechniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w różnych fazach 

narastającego zagrożenia. [w:] BULLER L. J. (red.): Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa. PTS, 
Warszawa 2011, s. 64. 

13  Tamże, s. 65. 
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1. Wiele procesów jest przeładowanych systemami bezpieczeństwa, które 
przynoszą dodatkowy koszt i mają niepotrzebną złożoność. Należy 
skoncentrować zasoby na najbardziej krytyczne systemy z punktu widzenia 
organizacji, co może również istotnie wpływać na optymalizację kosztów 
inwestycyjnych wydatkowanych na środki bezpieczeństwa i ochrony. 

2. Nigdy nie jest się dostatecznie przygotowanym na zaistnienie sytuacji 
kryzysowej. Należy rozróżnić proces zapobiegania sytuacjom kryzysowym od 
samego wystąpienia kryzysu. 

3. Wczesne rozpoznanie sytuacji problemowej zapobiega rozwojowi 
kryzysu. Premier Polski we wczesnej fazie kryzysu finansowego mówił 
o bardzo dobrej sytuacji systemu finansowego Polski i miał rację, jednakże 
odpowiednie służby państwowe nie podjęły odpowiednich działań 
zmierzających do przeciwdziałania „wypompowywaniu“ środków finan-
sowych z systemu finansowego Polski przez międzynarodowe korporacje 
bankowe. 

4. Właściwa identyfikacja kryzysu nie zawsze oznacza podjęcie 
odpowiedniego działania, potrzebny jest wcześniej opracowany plan działania. 

5. Brak planu kryzysowego wydłuża czas reagowania oraz powoduje 
dezorganizację. 

6. Skuteczność planu zarządzania kryzysem określa często dbałość 
o szczegóły. 

7. Modyfikacja i redefiniowanie kryzysu następuje dzięki przepływowi 
informacji. 

8. Informacja w sytuacji kryzysowej ma znaczenie krytyczne. 
9. Nawet najlepiej opracowany plan nie zadziała, jeśli informacje w nim 

zawarte nie będą aktualne. 
10. Pierwsze „minuty“ kryzysu są kluczowe dla uruchomienia łańcucha 

przepływu informacji. 
11. Szybkość przekazywania informacji może zminimalizować skutki 

wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
12. Sprawne środki przekazu informacji to jeden z podstawowych zasobów 

niezbędnych do realizacji planu zarządzania kryzysowego. 
13. Aktualizacja informacji zawartych w planie zarządzania kryzysem 

powinna być dokonywana okresowo, a także natychmiast po zmianach 
organizacyjnych i personalnych. 

14. Proces zarządzania ciągłością usług informatycznych (IT) musi być 
sterowany wymaganiami strategii zarządzania kryzysem, a nie wymaganiami 
IT. 
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15. System bezpieczeństwa kryzysowego musi być poddawany cyklicznym 
testom. Celem testów nie musi być osiągnięcie 100 proc. zgodności, lecz 
przeprowadzenie analizy braków w systemie bezpieczeństwa. 

16. Bezpieczeństwo zawsze kosztuje, jednakże koszty winny być istotnym 
ale nie jedynym kryterium wyboru. 

17. Poparcie czynników decyzyjnych jest krytycznym elementem sukcesu.14  
Ciekawym remedium na obecny kryzys światowy przedstawił doradca 

gospodarczy rządu Chin Hongbing Song, omawiając swoją książkę 
zatytułowaną „Wojna o pieniądz“, w trakcie międzynarodowej konferencji 
naukowej w Warszawie.15 Uważa on, że wyjściem z obecnej sytuacji kryzysowej 
jest doprowadzenie do upadku banków, które nierozważną polityką kredytową 
doprowadziły do niebotycznego zadłużania się wielu krajów świata. Zamiast 
ponosić konsekwencje nierozważnych decyzji, banki – na mocy decyzji 
politycznych decydentów – korzystają z publicznych środków finansowych. 

Prof. Paul Dembiński szef katedry Strategii Konkurencji Międzynarodowej 
Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii uważa, że jedynie restrukturyzacja 
długu i odstąpienie od części zobowiązań finansowych dłużników może 
przywrócić normalną sytuację i stabilizację systemu finansowego. „To jest nie 
do przełknięcia przez finansistów, którzy chcą utrzymać system zobowiązań, 
jednak, moim zdaniem, jest to etap, do którego lepiej dojść w sposób 
zorganizowany, niż być do tego przymuszonym“16. 

Ks. bp Józef Kupny Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji 
Episkopatu Polski apeluje o respektowanie wartości etycznych w dziedzinie 
ekonomii czy finansów, gdyż luka w tym zakresie prowadzi nieuchronnie do 
kryzysu. W epoce globalizacji „z powodu kryzysu ekonomiczno-finansowego 
coraz bardziej potrzebne staje się wprowadzenie w stosunki rynkowe zasady 
większej bezinteresowności, co określane jest mianem >>logiki daru<<. Tak 
więc obok przedsiębiorstw nastawionych na zysk, powinny mieć możliwość 
rozwoju organizacje produkcyjne, które stawiają sobie cele społeczne 
i wzajemną pomoc. Istniejące w różnych częściach świata liczne formy 
ekonomii, mające początek także w inicjatywach religijnych, pokazują, że jest to 

                                                 
14  SADŁOWSKI A.: Socjotechniczne aspekty zarządzania ciągłością działania i zarządzania 

kryzysowego. [w:] BULLER L. J. (red.): Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa. PTS, Warszawa 
2011, s. 100 – 102. 

15  SONG H.: Anatomia kryzysu finansowego i ekonomicznego: przyczyny, przebieg, konsekwencje, 
perspektywy – i co po kryzysie? Międzynarodowa konferencja Ministerstwa Gospodarki 
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowana „Nowy porządek światowy. W 
kierunku nowej ery odpowiedzialności – inspiracje religijne“, Warszawa, 14 grudnia 2011 roku. 

16  DEMBIŃSKI P.: Stanowisko Kościoła wobec kryzysu finansowego na świecie. Debata „Kościół wobec 
kryzysu finansowego“, Warszawa, 20 stycznia 2012 roku. 
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możliwe“17. List społeczny Konferencji Episkopatu Polski zatytułowany 
„W trosce o człowieka i dobro wspólne“ apeluje by godzić ze sobą wymogi 
ekonomii i prymat osoby ludzkiej posiadającej godność. Osoba ludzka – 
według dokumentu – jest twórcą, ośrodkiem i celem całego życia społeczno-
gospodarczego. W czasach przełomowych przemian i pracy nad rozwojem 
gospodarczym w Polsce, a także przezwyciężeniem skutków kryzysu 
gospodarczego należy przyjąć przekonanie, że ekonomia jest tylko środkiem 
w osiąganiu przez człowieka jego celów. Zakład pracy czy cała gospodarka – 
oprócz wymiaru czysto ekonomicznego – posiadają wymiar ludzki i 
 połeczny.18 
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