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Działalność organizacji  
pozarząDowych – szansa czy  
wyzwanie w kształtowaniu  

kultury bezpieczeństwa?

abstrakt
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym 
w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem 
sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, 
że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw 
życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją 
i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei 
jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, 
który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do 
osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo 
iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne 
jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest 
ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu 
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kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania 
kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy 
współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.

słowa kluczowe
kultura bezpieczeństwa, kapitał społeczny, trzeci sektor, organizacja pozarządowa, 
kampania społeczna 
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activity of non-government  
organisations – opportunity  

or challenge for shaping  
of security culture?

abstract
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-govern-
mental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that 
people and their full and conscious involvement are essential for the success of any 
project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the 
shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with 
passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect 
solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of 
non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements 
its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose 
and implementation of the developed implementation programmes. There is still an 
insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, 
despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assump-
tions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so 
important. The main objective of the paper is to present the value and the agency 
of non-governmental organisations in the process of emergence of the security 
culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social 
capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process 
of shaping the security culture in the micro and macro scale.
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wprowadzenie

Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa oraz dążenie do jego możliwie 
najwyższego poziomu to kluczowy i nieodłączny element ludzkiego życia. 
Bezpieczeństwo jako wartość należąca do katalogu podstawowych potrzeb 
człowieka sprawia, iż ludzki byt bez tego atrybutu ma ograniczony rozwój, 
co idzie w parze z brakiem szerzenia kultury zmian i innowacji. Aby uniknąć 
takich konsekwencji, niezbędne jest podnoszenie świadomości społecznej 
w zakresie skali zagrożeń, ale też nieustanne kształtowanie poprawnych po-
staw i nawyków, które przyczynią się do budowania odporności społecznej 
tak w skali mikro, jak i makro. 

Warto podkreślić, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa człowiek. 
Najskuteczniejszym bowiem mechanizmem wydaje się być samorozwój 
w drodze edukacji indywidualnej oraz zbiorowej poprzez systemowe po-
dejście do edukacji „ludzie edukują ludzi”. Nieodłącznym elementem tego 
procesu przemian jest zaangażowanie przedstawicieli administracji publicz-
nej oraz ich odpowiednie podejście do kwestii efektywnego zarządzania 
bezpieczeństwem. Szczególnego znaczenia nabiera to w zarządzaniu bezpie-
czeństwem lokalnym, zwłaszcza w ramach podmiotów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, gdyż łatwiej nawiązać współpracę z obywatelami. Jak pisze 
Monika Wojakowska: „(…) wdrożenie powyższego modelu zarządzania 
bezpieczeństwem wymaga czasu, dużej odpowiedzialności, konsekwencji, 
determinacji oraz kompetentnej i odważnej kadry kierowniczej, a także za-
angażowania wszystkich – tak obywateli, jak i tych, którzy służą w ramach 
innych jednostek. Jednakże zbudowanie tego zaangażowania jest możliwe 
dzięki efektywnemu przywództwu” [17, s. 26]. Uwzględniając powyższe, 
kadra kierownicza, działając w duchu efektywnego przywództwa, powinna 
mądrze wykorzystywać pojawiające się szanse i wyzwania oraz skutecz-
nie minimalizować ryzyka zagrożeń. Zdecydowanie znaczącą szansą jest 



propagowanie idei kształtowania kultury bezpieczeństwa przy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Wyzwaniem okazuje się znalezienie i wdro-
żenie praktycznych rozwiązań mających na celu dotarcie do społeczeństwa 
oraz zmiana ich mentalności i przełamania utartych schematów działań. 
Ogromnym ryzykiem jest skala pojawiających zagrożeń i dynamika ich 
zmian. Unikanie zagrożeń nie jest możliwe, tak jak ich całkowita likwida-
cja, aczkolwiek możliwe jest minimalizowanie ryzyka ich występowania. 
W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby swoimi praktykami 
nie narażać na zagrożenia siebie i innych. W tej kwestii błędne jest ograni-
czanie się tylko do własnego interesu. Jako część społeczeństwa wnosimy 
do niego więcej niż może się wydawać, dlatego odpowiednim narzędziem 
jest kształtowanie takich postaw i zachowań wśród obywateli, by móc być 
wzorem dla swojego najbliższego otoczenia czy też większej części obywateli. 
Można wręcz określić to zjawisko jako kształtowanie tzw. „małej/lokalnej 
kultury bezpieczeństwa”. W przedmiotowym rozważaniu poddano analizie 
proces kształtowania owej kultury przez pryzmat działalności organizacji 
pozarządowych na rzecz promowania bezpieczeństwa. Dlatego też autorki 
podjęły się ukazania potęgi kapitału społecznego angażującego się w ist-
nienie i rozwijanie organizacji pozarządowych. Określenie roli organizacji 
trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa było kluczowym 
punktem odniesienia podjętych rozważań. Wiodącym problemem zaś była 
odpowiedź na pytanie: W jakim stopniu na kształtowanie świadomości 
społecznej w kontekście kultury bezpieczeństwa ma wpływ działalność nie-
komercyjnych form organizacji?

1. kontekst teoretyczno-praktyczny  
kultury bezpieczeństwa

Codziennemu funkcjonowaniu człowieka oraz jego dążeniu do rozwoju 
i samorealizacji wraz z tworzeniem przez niego zbiorowości społecznych – 
zakładaniu rodzin, uaktywnianiu społeczności lokalnych czy zrzeszaniu grup 
zawodowych – towarzyszy nieustannie kultura. Jej kształtowanie wpajane jest 
społeczeństwu od najmłodszych lat. W tym procesie kluczowym miejscem 
do jej budowania jest szkoła oraz dom rodzinny. 

Definicja kultury obejmuje niemal każdą gałąź życia, jej kreowanie to 
proces, który tworzy pojęcie kultury bezpieczeństwa. Ona zaś buduje i określa 
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wszelką pracę, która chroni zdrowie i życie człowieka. Według słownika języ-
ka polskiego kultura opisywana jest jako „umiejętność obcowania z ludźmi, 
zachowania się odpowiednio do sytuacji oraz jako materialna i umysłowa 
działalność społeczeństw oraz jej wytwory” [24]. Kultura jest zebraniem 
wszelkich materialnych i pozamaterialnych elementów składowych tworzą-
cych utrwalony dorobek życia. Uwzględniając powyższe, wyróżniono trój-
wymiarową klasyfikację kultury, którą zaprezentowano na rysunku (rys. 1).

Rys. 1. Trójwymiarowa klasyfikacja kultury
Źródło: opracowanie własne

Kultura cywilizacyjna łączy w sobie kulturę materialną. Kultura ducho-
wa natomiast obejmuje całokształt pracy i zdobyczy z gałęzi wiedzy, sztuki 
i etyki. Pojęcie kultury dotyka zachowania całego społeczeństwa. Staje się 
to nawykiem, które charakteryzuje grupy społeczne czy też różne kategorie 
obywatelskie. Przybiera to kształt procesu uczenia się, co sprawia, że działania 
kulturowe są stateczne i miarowe [8]. W dobie globalnego rozwoju współ-
czesnego świata społeczeństwo daje sobie zapominać o tym, jak ogromny 
wpływ ma na nas kultura i jak jest ważnym elementem naszego życia. 

Definicja kultury jest słowem wstępu do pojęcia kultury bezpieczeń-
stwa. Nadaje właściwy kierunek podjętych rozważań. Grzegorz Wierzbicki 
definiuje ją jako „zbiór różnorodnych czynników uruchamiających lub pod-
trzymujących działania chroniące życie i zdrowie, również w czynnościach 
pozazawodowych” [8, s. 330–340].

Nick Pidgeon kulturą bezpieczeństwa nazywa „system znaczeń, poprzez 
który określona grupa ludzi rozumie zagrożenia na świecie” [7, s. 202–216]. 
Wyjaśniając, jest to stosunek ludzi do ryzyka i zagrożeń. Ten system mówi 
o tym, dlaczego i jak powstają wypadki [19].
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Według Jerzego Wrońskiego kultura bezpieczeństwa to „zbiór społecz-
nych, organizacyjnych i psychologicznych czynników uruchamiających 
działania chroniące zdrowie i życie zarówno w pracy, jak i poza pracą” [23].

Monika Wojakowska uważa, że kultura bezpieczeństwa to „charaktery-
styczny dla większości społeczeństwa stan świadomości, postrzegania zagro-
żeń, funkcjonujące formalne i nieformalne normy postępowania w sytuacji 
zagrożenia, a także dokonania organizacyjne i techniczne, które mają wpływ 
na kształtowanie bezpieczeństwa danej społeczności” [18].

Prekursorem problematyki w Polsce i autorem najbardziej rozbudowanej 
definicji kultury bezpieczeństwa jest Marian Cieślarczyk. Formułuje ją jako 

„wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, symboli i przekonań, 
wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans i (lub) zagrożeń, a także 
sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia o nim oraz związany z tym 
sposób zachowania i działania (współdziałania) podmiotów, w różny sposób 
przez te podmioty ‘wyuczonych’ i wyartykułowanych w procesach szeroko 
rozumianej edukacji, w tym również w naturalnych procesach wewnętrznej 
integracji i zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych, 
a także w procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) rozumianej 
obronności, służących w miarę harmonijnemu rozwojowi tych podmiotów 
i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, z pożytkiem 
dla siebie, ale i otoczenia” [1]. Kulturę bezpieczeństwa można rozpatrywać 
w różnych wymiarach. Literatura przedmiotu wyróżnia trzy filary kultury 
bezpieczeństwa.

Rys. 2. Filary kultury bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]
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Przedstawione powyżej filary tworzą następujące składowe: 
•	I filar (duchowy) – obejmuje określone idee, system wartości i duchowość 

osoby ludzkiej;
•	II filar (organizacyjno-prawny) – składa się na społeczne oddziaływania 

organizacji oraz do systemów prawa, wynalazków, innowacji i technologii;
•	III filar (materialny) – zawiera wszelkie materialne aspekty egzystencji 

ludzkiej [4].
„Kultura bezpieczeństwa jest to ogół utrwalonego, materialnego i pozama-

terialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozamilitarnie – czyli 
szeroko rozumianej autonomicznej obronności określonych indywidualnych 
oraz grupowych podmiotów” [10, s. 445–473]. Tę definicję przytacza Juliusz 
Piwowarski i również w niej triada filarów nie zostaje pominięta. Kultura 
bezpieczeństwa otacza nasze codzienne życie, a przede wszystkim służy do 
realizacji następujących celów i potrzeb: 
•	„skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmierzająca do 

uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim poziomie zagrożeń;
•	odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone;
•	optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosektorowo 

pojmowanego bezpieczeństwa;
•	pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości człowieka 

przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego (mentalny/
społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem motywacji i po-
staw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi działaniami, powodu-
jącymi wszechstronny rozwój indywidualnych i grupowych podmiotów 
bezpieczeństwa, w tym ich autonomicznej obronności” [12].
Na podstawie powyższych definicji oraz spojrzeń różnych naukowców 

można zauważyć, że opisywane zjawisko łączy w sobie przejawy wszystkich 
aspektów życia społecznego. Wszystkie trzy filary sprawiają, iż pojęcie bez-
pieczeństwa rozumiemy zarówno jako wartość, pożądany stan oraz jako 
proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa pokoleń, odtwarzanego 
i wciąż na nowo rozwijającego się w trzech sferach dotyczących jednostki, 
zbiorowości społecznej oraz materialnego wymiaru egzystencji ludzkiej  
[10, s. 445–473]. To bezpieczeństwo jednostki, organizacji oraz państwa 
wpływa na kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Jej tworzenie jest spójne 
ze świadomością i odpowiedzialnością każdego człowieka, również z kwestią 
bezpieczeństwa w codziennym jego życiu. 

139działalność organizacji pozarządowych – szansa czy wyzwanie…



Odpowiedzią na pytanie Jaka jest świadomość społeczeństwa dotycząca 
działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach kultury 
bezpieczeństwa? było przeprowadzenie badania w czerwcu 2019 r. wśród  
102 respondentów w wieku 18–60 lat, mieszkańców województwa wielkopol-
skiego i mazowieckiego. Podstawowym pytaniem, które zadano osobom ankie-
towanym, było Co według Pani/Pana zdaniem oznacza kultura bezpieczeństwa?

Rys. 3. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie Co Pani/Pana zdaniem 
oznacza kultura bezpieczeństwa?
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Analizując powyższy wykres, stwierdza się, że definicja kultury bezpie-
czeństwa nie jest łatwą definicją oraz nie jest na tyle rozpowszechniona, by 
przeciętny obywatel interesował się tym zagadnieniem i znał jego znaczenie. 
Niezbędnym jest szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej 
w tym obszarze oraz kształtowanie właściwych postaw w ludziach, aby kul-
tura bezpieczeństwa w społeczeństwie była na jak największym poziomie. 

Wstępem do ogólnego kształtu kultury bezpieczeństwa jest sam człowiek 
i jego żywot. Bezpieczeństwo jednostki wyrażane jest przez indywidualne prze-
konania i wartości będące elementem życia, jak i zdrowia oraz konieczności 
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chronienia tych dóbr. Obrazuje prywatne i indywidualne postawy względem 
sytuacji zagrożeń, podejmowanego i odczuwalnego ryzyka oraz wzorców 
i ocen zachowań społeczeństwa [19]. Przechodząc do większego grona, wy-
różnia się kulturę bezpieczeństwa społeczeństwa. To nic innego jak wyrażany 
stosunek do ryzyka, wartość przypisywana zdrowiu i życiu oraz akceptowane 
reguły w sytuacjach zagrożeń i sposobie oceniania ryzykantów [19].

Większa świadomość i kultura bezpieczeństwa jest równa większej warto-
ści, jaką przypisuje się zdrowiu czy życiu ludzkiemu oraz asekuracji granicy 
pomiędzy niezbędnym ryzykiem, które towarzyszy nam stale w naszym 
funkcjonowaniu a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagro-
żeniami. Wielopłaszczyznowość omawianego pojęcia pozwala wyodrębnić 
trzy istotne poziomy kultury bezpieczeństwa, którą pokazano graficznie na 
rysunku (rys. 4). 

Rys. 4. Trzy poziomy kultury bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu najbardziej ogólnym mówi się o kulturze bezpieczeństwa 
narodu, przez którą rozumie się stosunek określonej grupy społecznej lub 
całego społeczeństwa do zagrożeń kulturowych państwa. 

Uszczuplając powyższy zakres kultury bezpieczeństwa, mówi się o kultu-
rze bezpieczeństwa zbiorowości, co stanowi charakterystyczny dla większej 
części narodu stan świadomości zagrożeń dla całości utrwalonego dorobku 
człowieka. 
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Szczebel wyżej i jako poziom trzeci wyłania się kultura bezpieczeństwa 
jednostki, która odnosi się do indywidualnych postaw i przekonań człowieka 
na tle kultury bezpieczeństwa narodowego. Jest to odzwierciedlenie indywi-
dualnej postawy wobec zagrożeń kultury bezpieczeństwa narodowego, które 
bezpośrednio odnoszą się do utrwalonego materialnego i pozamaterialnego 
dorobku kultury narodowej [11].

Istotnym elementem kultury bezpieczeństwa jest kapitał ludzki i spo-
łeczny. Zauważa się wykorzystanie tych zasobów w działalności organizacji 
pozarządowych. Ich misja i cele są w pierwszej kolejności nastawione na 
człowieka. Kompetencje człowieka, które należą do II strumienia kultury bez-
pieczeństwa, są elementami, które budują siłę, czy to w przypadku szczebla 
organizacji państwowej czy w trzecim sektorze działalności obywatelskiej. Te 
kompetencje służą tworzeniu systemów organizacyjnych, innowacji technicz-
nych oraz ulepszaniu metod służących porządkowaniu rzeczywistości spo-
łecznej. Takie czynniki budują kapitał ludzki. Znaczenie kapitału ludzkiego 
w odniesieniu do nauk o bezpieczeństwie może mieć znaczącą wartość, która 
pozwoli na przeciwstawienie się zagrożeniom. Włączenie tej problematyki 
jest istotne w zarządzaniu bezpieczeństwem, jak i przy procesie budowania 
potencjału kultury bezpieczeństwa narodowego [9].

Podejmując się rozważań dotyczących kapitału ludzkiego, a dokładniej, 
czy wystarczy on podmiotowi, by stał się aktywnym podmiotem bezpie-
czeństwa, literatura przedmiotu mówi o pewnych wątpliwościach. Kultura 
jako źródło rozwoju społecznego, poprzez własny system wartości, usta-
nawia struktury społeczne oraz kierunki ich zmian podejmowane przez 
społeczeństwo jako twórców kultury. Ma to miejsce w dialektycznym toku 
interakcji w procesach socjalizacji i wychowania. Kultura kształtuje człowie-
ka w cechach swoich postaw i sposobach partycypowania w rytmach życia 
społecznego. To, z jaką efektywnością kapitał ludzki oddziałuje, ma duże 
znaczenie skuteczności funkcjonowania organizacji, dla rozwoju podmio-
tów bezpieczeństwa, ale też dla jednostek ludzkich, czyli indywidualnych 
podmiotów bezpieczeństwa [11].

Pojęcie kapitału ludzkiego oznacza potencjał indywidualnego bądź 
zbiorowego podmiotu bezpieczeństwa, w który wliczają się umiejętności, 
doświadczenia, wiedza i energia życiowa [14]. Kultura bezpieczeństwa wpro-
wadza inne w stosunku do kapitału ludzkiego zjawisko, jest nim kapitał 
społeczny. Kapitał społeczny ma wpływ na poziom zaufania oraz kreowanie 
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obowiązujących norm i wzorów postępowania. Umiejętność obywateli do 
mobilizacji, łączenia i mieszania zasobów służy kreatywności oraz podpiera-
niu woli współpracy i porozumienia w zdobywaniu wspólnych celów rozwoju. 

Analizując powyższe definicje w zakresie możliwości zastosowania ka-
pitału ludzkiego do kreowania potencjału kultury bezpieczeństwa, dostrzec 
można, iż jest to dość problematyczne, gdyż w definicji kapitału ludzkiego 
nie ma wskazanych żadnych czynników, które stanowią rodzaj efektów socja-
lizacji, jaki zalicza się do moralno-etycznej sfery współdziałania zależności 
społecznych [11].

Uwzględniając dotychczasowe rozważania, stwierdza się, że kreowanie 
kultury bezpieczeństwa jest niezbędne, gdyż oprócz budowania odporności 
społecznej przyczynia się do podnoszenia poziomu świadomości społecznej. 
Domaga się tego charakter współczesnych zagrożeń, ale przede wszystkim 
wielowymiarowość ujmowania bezpieczeństwa. Przywołane filary kultury 
bezpieczeństwa w pełni odpowiadają klasyfikacji bezpieczeństwa, wskazując 
na konkretne obszary aktywności, które należy podejmować w celu doskona-
lenia zarządzania bezpieczeństwem. W ramach przedmiotowych rozważań 
analizie poddano wpływ działalności pozarządowych na kreowanie kultury 
bezpieczeństwa.

2. specyfika działalności organizacji pozarządowych

W Polsce wyróżnia się trzy sektory działalności społeczno-gospodarczej. Są to:
•	 sektor I, czyli sektor państwowy;
•	 sektor II, czyli sektor prywatny;
•	 sektor III, czyli sektor pozarządowy. 

Organizacje pozarządowe zaliczają się do trzeciego sektora, który opiera 
się na charytatywnej działalności ich członków. Są to więc prywatne organi-
zacje działające społecznie i nie dla zysku, równocześnie niezależne od admi-
nistracji państwowej. Jerzy Oniszczuk mówi o organizacjach pozarządowych 
jako o organizacjach tworzonych przez ludzi i bardziej wyspecjalizowanych. 
Uważa, iż są one w stanie lepiej zaspokajać potrzeby społeczności [6].

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w ustawie z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uniwersalizm tej 
definicji polega na tym, iż inne akty prawne często odwołują się do pojęcia  
organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. stawa z 13 czerwca 
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2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2). Przepisy te mówią, że orga-
nizacjami pozarządowymi są instytucje:
•	„niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychlub przedsię-
biorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlo-
wego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

•	niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
z zastrzeżeniem ust. 4” [16].
Zatem organizacjami pozarządowymi nie są tylko podmioty, które mają 

osobowość prawną, ale też jednostki, które tej osobowości nie posiadają  
(np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospo-
dyń wiejskich) [22]. 

Istnieją dwa kryteria wskazujące, czy dana instytucja zalicza się do sektora 
organizacji pozarządowych:
•	brak przynależności do sektora finansów publicznych;
•	niekomercyjny charakter podmiotu.

Zapis ustawy dotyczący definicji organizacji trzeciego sektora jest szeroki. 
Zapisy obejmują też takie podmioty jak: 
•	partie polityczne;
•	 fundacje tworzone przez partie polityczne; 
•	 związki zawodowe i organizacje pracodawców;
•	 samorządy zawodowe (np. samorząd lekarski czy nauczycielski).

Wymienione wyżej podmioty odpowiadają ogólnej definicji organizacji 
pozarządowej, ponieważ nie należą do sektora finansów publicznych i nie 
działają w celu osiągnięcia zysku. Mimo iż partie polityczne i tworzone przez 
nie fundacje, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy 
zawodowe mieszczą się w ramach definicji organizacji pozarządowej, to nie 
mogą one uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego oraz nie mogą 
otrzymywać dotacji w trybie określonym w ustawie [16].

Stowarzyszenia i fundacje to najbardziej typowe i najliczniejsze formy 
prawne, w jakich zakładane są i działają organizacje pozarządowe. Choć 
w praktyce ich działalność jest zbliżona do siebie, to modelowo te dwie formy  
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prawne różnią się w sposób zasadniczy. Stowarzyszenie to grupa osób (przyja-
ciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne 
zainteresowania lub wspólny cel, pragną je rozwijać i przy tym go osiągnąć. 
Fundację także tworzą ludzie. O jej powołaniu i o tym, czym będzie się 
ona zajmować rozstrzyga zazwyczaj jedna lub kilka osób – fundator lub 
fundatorzy, które chcą osiągnąć ważny społecznie cel i przekazują na niego 
majątek. Z prawnego punktu widzenia fundacja to ten właśnie majątek (pie-
niądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości). Fundator może 
przekazać majątek, także aby osiągnąć cel ważny gospodarczo (np. rozwój 
ekonomiczny określonego obszaru) [15].

Mając zdefiniowane pojęcia i zasady funkcjonowania organizacji poza-
rządowych, warto przyjrzeć się ich konkretnym aktywnościom społecznym, 
realizowanym w formie kampanii społecznych.

3. przegląd kampanii społecznych  
z udziałem organizacji pozarządowych

By wyróżnić cenne i wartościowe kampanie społeczne, niezbędnym jest 
zapoznanie się z definicją kampanii społecznej. O tym, co ją wyróżnia na tle 
innych, decyduje to, w jaki sposób jest zrobiona i co ma zamiar przekazać. 
Kampania społeczna to szereg działań prowadzonych przy wykorzystaniu 
mediów, skierowanych do grup docelowych i mających na celu osiągnięcie 
założonych celów [13].

Urszula Gołaszewska-Kaczan definiuje kampanię społeczną jako „formę 
działań społecznie zaangażowanych organizacji, obok akcji czy programu spo-
łecznego” [3]. Jest to medialne przedsięwzięcie stosowane w praktyce najczę-
ściej przy współpracy różnych podmiotów, mające na celu rozwiązanie jakiegoś 
problemu społecznego, promocję wartości lub zmianę postaw. Dodatkowo 
promuje i umożliwia różne typy wsparcia – finansowe, rzeczowe, usługowe. 
Zwykle angażuje różnych interesariuszy i powinna być silnie rozpowszechniana. 

Z kolei Paweł Prochenko twierdzi, iż kampania społeczna to zbiór różnych 
działalności zaplanowanych w konkretnym czasie, adresowanych do danej 
grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do podniesienia wiedzy, 
zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego 
lub rozwiązanie bariery społecznej blokującej osiąganie dobra wspólnego 
ukazanego jako cel marketingowy [20].
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Kampanie społeczne mogą mieć charakter:
•	 informacyjny;
•	perswazyjny;
•	 informacyjno-perswazyjny.

O informacyjnym charakterze kampanii społecznych mówili Paul Lazarsfeld 
i Robert K. Merton. Nazwali je „propagandą celów społecznych”. To oni zwrócili 
uwagę na następujące funkcje mediów masowych:
•	 zapieczętowanie statusu społecznego osobom i znaczenia informacjom;
•	umacnianie się norm społecznych;
•	pełnienie roli rzecznika publicznej moralności;
•	 zmuszanie jednostek do dyskusji i samookreślania się [5].

Tworzenie kampanii społecznych ma służyć reakcji społeczeństwa na 
nowo powstałe lub obecne problemy natury społecznej. Najbardziej po-
wszechnymi dziedzinami obejmowanymi kampaniami informacyjnymi są:
•	polityka;
•	ochrona zdrowia;
•	 ekologia;
•	pomoc społeczna; 
•	bezpieczeństwo publiczne [2].

Kampanie mogą być realizowane w skali ogólnokrajowej, regionalnej 
i lokalnej. Ich tworzenie może być planowane odgórnie, np. poprzez insty-
tucje posiadające odpowiednie środki finansowe, ale też oddolnie z inicjatyw 
obywatelskich czy ruchów społecznych. 

Wyróżnia się siedem faz przebiegu kampanii informacyjnej. Są to:
•	„określenie koncepcji, 
•	praktyczna realizacja, 
•	kontrola efektów, 
•	określenie komunikacyjnych środków,
•	określenie istoty społecznego problemu, 
•	wyznaczenie docelowych grup, 
•	określenie zamierzonych efektów” [2].

Kampania społeczna to szereg specyficznych, niekomercyjnych działań 
skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zazwyczaj 
przykucie uwagi do danego problemu społecznego lub sytuacji, w jakiej 
znalazła się konkretna grupa, a także jego rozwiązanie. Finalnie kampanie 
społeczne mają prowadzić do promowania wartości i postaw prospołecznych. 
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Służą również wywołaniu refleksji, zainteresowaniu trudnymi zagadnieniami 
oraz kształtowaniu rzeczywistości społecznej. W przypadku agencji public 
relations oraz ich klientów kampanie społeczne są okazją do tworzenia 
relacji wewnętrznych, gdyż praca przy projektowaniu i realizacji kampanii 
społecznej może wywoływać oczekiwane zachowania w postaci integracji, 
empatii, budowania pozytywnych wartości czy też niwelowania frustracji 
i niechcianych zachowań bądź sytuacji [21].

Zauważyć można, że misja tworzenia i przekazu kampanii społecznych 
prowadzi do budowania pozytywnych odczuć wobec odbiorcy. Co prawda 
o odczuciach nie można mówić, generalizując je, jest to sprawa indywidualna 
każdego człowieka. Jednak zamiar kampanii społecznej skupia się na two-
rzeniu potrzebnych reakcji w naszym społeczeństwie. Leszek Stafiej uważa, 
że „kampanie społeczne powstają z inicjatywy organizacji lub instytucji, 
które dochodzą do wniosku, że pewne zjawiska społeczne zależą od postaw 
społecznych; że zjawiska negatywne, patologie społeczne, albo pewien stan 
świadomości, wymagają interwencji, zmiany” [20].

Adresatami kampanii społecznych może być całe społeczeństwo lub pew-
na, specyficzna część jakiegoś środowiska. Kampanie skierowane do ogółu 
często borykają się z problemem małej skuteczności. Wyselekcjonowanie 
odpowiedniej grupy odbiorców sprawia, iż dany problem mieści się w kręgu 
zainteresowania danej części społeczności, przez co wzrasta poziom właści-
wej percepcji. Przodownikiem w tworzeniu i rozprzestrzenianiu kampanii 
społecznych są organizacje trzeciego sektora, które w swojej misji działają 
na rzecz społeczeństwa różnych grup.

4. organizacje pozarządowe a kształtowanie  
kultury bezpieczeństwa

Praktycznym ujęciem opisanych wyżej definicji będą autentyczne odczucia 
naszego społeczeństwa, co może dać nam nie tylko odpowiedź Jak jest?, ale 
Co zrobić, by to zmienić? Wartościowym materiałem są uzyskane opinie 
w ramach badania zrealizowanego w 2019 r. na temat wpływu organizacji 
pozarządowych na kształtowanie kultury bezpieczeństwa. 

Kluczowym pytaniem zadanym w tym badaniu było W jakim stopniu 
Pani/Pana zdaniem organizacje pozarządowe kształtują kulturę bezpieczeń-
stwa? Odpowiedzi zaprezentowano w formie graficznej na rysunku (rys. 5).
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Rys. 5. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie W jakim stopniu Pani/Pana 
zdaniem organizacje pozarządowe kształtują kulturę bezpieczeństwa?
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych

Powyższe dowodzi, że działalność trzeciego sektora w Polsce według 
opinii ankietowanych ma dość duże znaczenie w podnoszeniu świadomości 
oraz propagowaniu dobrych praktyk i właściwych nawyków, co jest kluczo-
wym zadaniem w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. 

Pytaniem niezbędnym do uzyskania dobrego materiału, by stworzyć jak 
najbardziej rzetelne wnioski, jest pytanie dotyczące tego, w jaki sposób i przez 
jakie działania ludzie chcą dowiadywać się i edukować w zakresie bezpieczeń-
stwa. Brzmiało ono Które z wymienionych poniżej form podnoszenia świado-
mości społecznej, według Pani/Pana najbardziej przyczynia się do zwiększania 
wiedzy obywatela na temat bezpieczeństwa? Zestawienie grafi czne uzyskanych 
odpowiedzi zaprezentowano na rysunku (rys. 6).

Na podstawie tego wykresu jasno widać, jak edukacja w szkołach i jej jakość 
jest niezbędna do prawidłowego postrzegania świata zagrożeń. Najbardziej 
znaczące jest to, że ludzie zauważają potrzebę odpowiedniej edukacji już na 
najniższym poziomie. Jak widać kampanie społeczne są również ważną formą 
w przekazywaniu pewnych wartości oraz kształtowaniu światopoglądu.

Kolejne pytanie odnosiło się do tego, czy organizacje III sektora zwięk-
szają swoim działaniem świadomość na temat zagrożeń. Brzmiało ono Czy 
według Pani/Pana istnienie organizacji pozarządowych ma znaczenie dla 
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podnoszenia świadomości obywatela w zakresie bezpieczeństwa? Odpowiedzi 
zaprezentowano na rysunku (rys. 7).

Rys. 6. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie Które z wymienionych poniżej 
form podnoszenia świadomości społecznej, według Pani/Pana najbardziej przyczynia 
się do zwiększania wiedzy obywatela na temat bezpieczeństwa?
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych

Rys. 7. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące zauważalności 
znaczenia trzeciego sektora w podnoszeniu świadomości obywatela w zakresie 
bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych
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Na podstawie powyższego wykresu wnioskować można, iż dla społeczeń-
stwa działalność organizacji pozarządowych ma ogromne znaczenie w zakresie 
podnoszenia i kształtowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Wyni-
ka to z ich działalności i zaangażowania trzeciego sektora w przedmiotowej 
problematyce. 

Respondenci zostali również zapytani Czy działalność organizacji poza-
rządowych należy udoskonalić? Wyniki zaprezentowano na rysunku (rys. 8). 

Rys. 8. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące propozycji udo-
skonalenia działalności organizacji pozarządowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Mimo że funkcjonowanie organizacji pozarządowych zostało ocenione 
pozytywnie, nie znaczy to, że nie trzeba tego systemu doskonalić. Ważne jest, 
by organizacje dbały o rozwój i swoją jakość. Do tego niezbędne jest ciągłe 
dbanie o funkcjonowanie sektora i konieczna kontrola efektów. 

Ostatnim, najważniejszym pytaniem, jest pytanie o działalność NGO, 
która jest dostrzegana w najbliższym otoczeniu respondentów. 

Kolejny raz ankietowani wybrali kampanie społeczne oraz edukację 
w szkołach za najbardziej wartościowe działalności sektora NGO dla pod-
noszenia i kształtowania świadomości społeczeństwa. Ukazuje to wagę tych 
dwóch form aktywności, które są niezbędne do tworzenia zdrowej, bezpiecz-
nej rzeczywistości w naszym świecie. Dowodzi to o potrzebie nieustannego 
podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej za pomocą tych dwóch jakże 
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prostych form przekazu. Jedynym wyzwaniem jest dobieranie nowych, 
przystępnych form przekazu, żeby dotrzeć do jak największej grupy osób. 
Istnieje zatem potrzeba doprecyzowania wiedzy i usystematyzowania pojęć 
z zakresu bezpieczeństwa, gdyż właściwe postrzeganie istoty bezpieczeństwa 
determinuje celowość i efektywność działań na rzecz budowania odporności 
społecznej poprzez działalność organizacji pozarządowych.

Rys. 9. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące przejawu dzia-
łalności organizacji pozarządowych w najbliższym otoczeniu uczestników badania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych

Społeczeństwo w głównej mierze kojarzy bezpieczeństwo z brakiem 
zagrożeń i brakiem lęku. O ile brak lęku jest bliski pierwotnemu pojęciu 
bezpieczeństwa i właściwym kierunkiem myślenia, ponieważ w domyśle 
zakłada pewność i zaufanie wobec działań ratowniczych podmiotów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo, o  tyle postrzeganie bezpieczeństwa 
w perspektywie braku zagrożeń jest całkowicie błędne. Zagrożenia były 
i będą, dlatego racjonalnym jest dążenie do minimalizacji ryzyka zagrożeń 
i kształtowania właściwych postaw, które przyczynią się do zapobiegania ich 
negatywnym skutkom.

Uwzględniając powyższe, stwierdza się, że przy edukacji społeczeństwa 
w kontekście bezpieczeństwa należy myśleć globalnie, a działać lokalnie. Przy 
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kształtowaniu kultury bezpieczeństwa istotne jest podnoszenie poziomu 
wiedzy i świadomości społecznej o dynamice zagrożeń, ale też o rosnących 
wciąż możliwościach uzyskania pomocy w tym obszarze, zwłaszcza poprzez 
kształtowanie właściwych postaw i nawyków bezpiecznego stylu życia. Spo-
łeczeństwo dostrzegając potrzebę rozwijania i doskonalenia działalności 
organizacji pozarządowych, jednocześnie bardzo docenia ich starania, także 
w dziedzinie bezpieczeństwa.

Lokalnie aktywność III sektora dostrzegana jest najbardziej poprzez 
pozytywny odbiór kampanii społecznych, ale też poprzez różne formy edu-
kacji społeczeństwa oraz przez pryzmat licznych zbiórek pieniędzy, czyli 
bezpośrednią interwencyjną pomoc. Znajomość kampanii społecznych 
realizowanych przez poszczególne organizacje pozarządowe determinowana 
jest zasięgiem oraz poziomem i jakością przygotowania form przekazu. Wo-
bec powyższego organizacje pozarządowe mogą być doskonałym kanałem 
dystrybucji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz promotorem 
idei „małej/lokalnej kultury bezpieczeństwa”.

Ogromną wartością dodaną przedmiotowych badań jest solidny materiał, 
który stanowi zbiór dobrych praktyk nie tylko w kontekście realizacji misji 
i celów organizacji pozarządowych, ale też może być inspiracją do podjęcia 
podobnych działań wśród nowo powstałych stowarzyszeń i fundacji o zasię-
gu lokalnym. Zebrany materiał doskonale pokazuje metodologię realizacji 
założonych przedsięwzięć. Natomiast na potrzeby przedmiotowych roz-
ważań prezentuje ścieżkę osiągania systemowych rozwiązań, a mianowicie 
tworzenia sieci liderów bezpieczeństwa – od ekspertów dziedzinowych, po 
kompetencje właściwe lokalnym autorytetom. Wartością dodaną jest wska-
zanie na potrzebę organizowania międzyresortowych zespołów eksperckich, 
co stanowi dowód wieloaspektowego ujmowania kwestii bezpieczeństwa 
i promowania systemowych rozwiązań w dziedzinie kształtowania kultury 
bezpieczeństwa w działalności organizacji pozarządowych.

Stwierdza się, że źródłem efektywności działań organizacji pozarządo-
wych jest poczucie misji i potrzeba krzewienia ideowych założeń. Siłą na-
pędową ich działań jest zatem chęć poprawy badanych zjawisk, a nie profity 
ekonomiczne czy polityczne. W przypadku kształtowania kultury bezpie-
czeństwa główną ideą jest chęć podniesienia stanu świadomości społecznej 
i wiedzy zarówno społeczności lokalnej, jak i decydentów.
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Tab. 1. Wykaz słabych stron pojawiających się w procesie kształtowania kultury 
bezpieczeństwa wraz z propozycjami zmian

Lp. Słabe strony Propozycje zmian

1.

Brak usystematyzowanej 
wiedzy z zakresu terminolo-
gii związanej z bezpieczeń-
stwem, kulturą bezpieczeń-
stwa

•	przyjęcie działań mających na celu globalne do-
cieranie do ogółu społeczeństwa poprzez lokalne 
aktywności;

•	optymalizacja działań na rzecz podnoszenia świa-
domości społecznej;

•	promowanie kampanii informacyjnych o dużym 
zasięgu;

•	podejmowanie przez lokalne władze aktywności 
z zakresu prewencji społecznej przy współpracy 
i zaangażowaniu ekspertów z organizacji pozarzą-
dowych;

•	budowanie odporności społeczności lokalnych 
poprzez apele uświadamiające obywateli o po-
trzebie odpowiedzialności za własne bezpieczeń-
stwo oraz samodyscypliny

2. Niski poziom edukacji dla 
bezpieczeństwa w szkołach 

•	podjęcie działań aktywujących środowisko pe-
dagogiczne do wdrażania programów z zakresu 
prewencji społecznej w kontekście kształtowania 
kultury bezpieczeństwa;

•	wychodzenie przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych z ofertą edukacyjną w formie warsztatów 
interaktywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

•	podejmowanie wszechstronnych działań prewen-
cyjnych przy współpracy z różnymi instytucjami 
partycypującymi w dziedzinie bezpieczeństwa 
wewnętrznego

3. 
Zbyt mały zasięg i niska 
jakość lokalnych inicjatyw/
kampanii społecznych

•	wdrożenie preferencyjnego systemu motywacyj-
nego w jednostkach samorządowych;

•	wprowadzenie preferencyjnych punktów do oce-
ny pracowników działających na rzecz kształto-
wania kultury bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych
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Tab. 2. Wykaz mocnych stron procesu kształtowania kultury bezpieczeństwa wraz 
z propozycjami działań wzmacniających

Lp. Dobre praktyki Działania wzmacniające

1.

Znacząca/istotna rola or-
ganizacji pozarządowych 
w systemie bezpieczeństwa 
RP

•	 nieustanne podnoszenie efektywności 
i sprawności działań organizacyjno-koncep-
cyjnych poprzez cykliczne treningi i ćwicze-
nia warsztatowe;

•	 nieustanny rozwój profesjonalnej kadry 
w ramach poszczególnych instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo;

•	 organizowanie cyklicznych spotkań/pikni-
ków przy udziale różnych podmiotów i służb 
ratowniczych w celu usprawniania współ-
działania i praktycznego pokazania właści-
wych postaw wobec konkretnych zagrożeń

2. Coraz więcej nowych orga-
nizacji pozarządowych

•	 ciągłe inwestowanie w sprzęt;
•	 równomierne dysponowanie sprzętu w celu 

zachowania jednolitego standardu wypo-
sażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych 
w całej Polsce

3.
Dużo ekspertów z zakre-
su realizacji projektów/
wszechstronność 

•	 inwestowanie w system szkoleń specjali-
stycznych;

•	 mądre promowanie młodej kadry i planowa-
nie strategii rozwoju oraz dodatkowe graty-
fikacje za najlepsze pomysły na innowacyjne 
formy kształtowania kultury bezpieczeństwa

4.

Dobry wizerunek więk-
szości organizacji pozarzą-
dowych – wysoka ocena 
społeczeństwa, zaufanie 
społeczne

•	 podtrzymywanie dobrego wizerunku po-
przez profesjonalizm kadry odpowiedzialnej 
za public relations;

•	 budowanie etosu służby i odpowiedzialności 
za realizację misji danej organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych
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podsumowanie

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest niezwykle trudnym i długim 
procesem. Uwzględniając dynamikę współczesnych zagrożeń oraz skalę 
wciąż rosnących potrzeb społecznych w aspekcie konsekwencji i skutków 
zagrożeń, należy dołożyć wszelkich starań, aby doskonalić formy kształto-
wania właściwych nawyków wśród obywateli. Badania wykazały, że nie da 
się tego zrobić jedynie z poziomu sektora rządowego. Kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa domaga się myślenia globalnego, ale działania lokalnego. 
Stąd też potrzeba promowania „małej/lokalnej kultury bezpieczeństwa”. Dla-
tego też doskonale tę przestrzeń w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa 
wypełniają organizacje III sektora. Działają one bliżej obywateli i precyzyjniej 
identyfikują ich potrzeby, dobierając właściwe formy przekazu niezbędnych 
treści z obszaru prewencji. 

Rozwojowe podejście do kultury bezpieczeństwa domaga się ciągłe-
go doskonalenia podejmowanych aktywności. Wdrożenie zmian wymaga 
czasu, podobnie jak opracowywanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć 
gwarantujących sukces. Jednakże większość z nich nie wymaga nakładów 
finansowych, a jedynie dobrej woli i zaangażowania zarówno pracowników 
trzeciego sektora, decydentów, jak i obywateli. Przeważnie potrzebne są 
zmiany mentalności i podejścia kierownictwa, zwłaszcza do kwestii dosko-
nalenia działań organizacyjnych poprzez wzmacnianie roli kapitału ludz-
kiego. Doskonalenie tych działań wymaga od przedstawicieli administracji 
publicznej tzw. wyjścia zza biurka w celu nawiązania relacji z obywatelami 
oraz zdiagnozowania potrzeb i postulatów danej społeczności.

Reasumując, działalność organizacji pozarządowych w procesie kształto-
wania kultury bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę. Jest szansą oraz ogrom-
nym wyzwaniem bezpieczeństwa. Dzięki innowacyjnym i często dość ory-
ginalnym technikom przekazu organizacje trzeciego sektora mogą dotrzeć 
do szerszej liczby odbiorców oraz utrwalić propagowane treści poprzez 
dobrze sprofilowane grupy odbiorców, do których jest właściwie dobrana 
treść i forma narracji. Natomiast ogromnym wyzwaniem jest powołanie 
interdyscyplinarnego eksperta zarówno w dziedzinie komunikacji społecz-
nej, jak i nauk o bezpieczeństwie. Utrzymanie jakości i ciągłe doskonalenie 
przeróżnych narzędzi przydatnych do kształtowania właściwych postaw 
społecznych jest szansą i wyzwaniem zarazem. Jednakże podejmowanie 
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działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa jest inwestycją słuszną 
i z pewnością wartą poświęceń, gdyż będzie to inwestycja w pełni zwrotna. 
Dbając o kompleksowe podejście do kwestii kultury bezpieczeństwa, dbamy 
o wysoki poziom zarówno bezpieczeństwa indywidualnego , jak i zbiorowego, 
a w konsekwencji bezpieczeństwa wewnętrznego.

literatura/references:

1. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, AP, Siedlce 2010.
2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 

2007.
3. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
4. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.
5. Nieć M., Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2010.
6. Oniszczuk J., Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
7. Pidgeon N.F., Safety culture: a key theoretical issues, “Work & Stress” 1998, 

Vol. 12, No. 3. 
8. Pieczywok A., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej, 

„Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3 (76). 
9. Piwowarski J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny w rozwoju regionalnym. Podejście 

sekuritologiczne, “Proceedings of Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom 
rozvoji”, 22–24 September 2011, Eastern European Development Agency, Du-
dince, Slovakia.

10. Piwowarski J., Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury 
bezpieczeństwa [w:] Bogdalski P., Cymerski J., Jałoszyński K., Bezpieczeństwo 
osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014. 

11. Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, 
Wydawnictwo AP, Słupsk 2016.

12. Piwowarski J., Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa 
Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, nr 19. 

13. Tarczydło B. Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” 2013, nr 157.

156 ada wróblewska, monika wojakowska



14. Urbaniak P., Podstawy ekonomii. Mikroekonomia, cz. 1, wyd. IV, Oficyna Eko-
nomiczna, Poznań 1996.

15. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. z 1984 r. nr 21 poz. 97.
16. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873.
17. Wojakowska M., Komunikowanie społeczne jako istotny komponent kształtowa-

nia bezpieczeństwa [w:] Majkowska A., Grabowska-Lepczak I., Wojakowska 
M., Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa, 
SGSP, Warszawa 2019. 

18. Wojakowska M., Kultura bezpieczeństwa – szansa czy konieczność?, Kształtowa-
nie tożsamości narodowej a skuteczność zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa 
2017.

19. www.ciop.pl
20. www.kampaniespoleczne.pl
21. www.newsline.pl
22. www.poradnik.ngo.pl
23. www.portalbhp.pl
24. www.sjp.pl

st. kpt. dr monika wojakowska – doktor w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; oficer Państwowej Straży Pożarnej. Pełni 
służbę w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego w Instytucie Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jest autorką wielu 
opracowań i artykułów naukowych. Uwielbia kontakt z ludźmi i od lat jej pasją jest 
budowanie kreatywnych zespołów, wdrażanie nowych rozwiązań praktycznych 
oraz ciągłe doskonalenie dotychczasowych działań w dziedzinie nauk społecznych. 
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce 
przywództwa i zarządzania bezpieczeństwem. W swoich badaniach szczególny 
nacisk kładzie na badanie efektywności zarządzania bezpieczeństwem społeczności 
lokalnych, promując ideę lokalnych liderów bezpieczeństwa oraz małych/lokalnych 
kultur bezpieczeństwa. 
ORCID 0000-0002-6201-9124

lic. ada wróblewska – wyróżniona absolwentka studiów I stopnia na kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem na Wy-
dziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 

157działalność organizacji pozarządowych – szansa czy wyzwanie…



Jedna z założycielek Koła Naukowego „Liderzy bezpieczeństwa”. Autorka badań 
naukowych na potrzeby programu prewencyjno-edukacyjnego #Kompetentni#Bez-
pieczni opracowanego w ramach prac Koła Naukowego „Liderzy bezpieczeństwa”. 
Szczególnymi zainteresowaniami naukowymi autorki jest badanie poziomu kultury 
bezpieczeństwa w kontekście aktywności organizacji pozarządowych. 

sr capt. monika wojakowska, phd. – doctor in social sciences in the disci-
pline of security sciences; an officer of the State Fire Service. Works in a research 
and didactic capacity in the Institute of Internal Security at the Main School of 
Fire Service in Warsaw. Author of numerous studies and academic papers. Enjoys 
contacts with people, and for years now her passion has been the establishing of 
creative teams, implementing new practical solutions and continuous enhancing 
of hitherto actions in the field of social sciences. 

Her academic and didactic activity is focused on issues of leadership and secu-
rity management. In her research she places particular emphasis on studying the 
effectiveness of managing the security of local communities, promoting concepts 
of local security leaders and small/local security cultures.
[ORCID 0000-0002-6201-9124] 

lic. ada wróblewska – distinguished graduate of first-level studies in the field 
of internal security, speciality: security management in the Department of Civil 
Security Engineering at the Main School of Fire Service in Warsaw. One of the 
founders of the “Liderzy bezpieczeństwa” (Security Leaders) Research Club. Au-
thor of academic research for needs of the preventive and educational programme 
#Kompetentni#Bezpieczni established as a result of activity of the “Liderzy bezpiec-
zeństwa” (Security Leaders) Research Club. Special academic interests of the author 
comprise investigations of the security culture level in the context of activity of NGOs. 


