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R E C E N Z J E

Treść książki, po którą niedawno 
sięgnąłem, zachęcony tytułem, poruszo-
nym problemem naukowym oraz osobą 
autora, skłania już na wstępie do okre-
ślenia recenzowanej pozycji jako orygi-
nalnej i przez to niezwykle cennej pod 
względem merytorycznym. Jej lektura 
pozwala mi uznać ją jako jedną z naj-
wartościowszych pozycji o tej tematy-
ce, jakie pojawiły się w ostatnich la-
tach na polskim rynku wydawniczym. 
Jestem przekonany, że każdy czytelnik 
zainteresowany opisywaną dziedziną 
(a może nie tylko) dojdzie do takiego sa-
mego przekonania po zapoznaniu się 
choćby pobieżnie z jej układem i kolej-
nością prezentowanych treści. Mowa 
oczywiście o książce prof. dr. hab. Emi-
la W. Pływaczewskiego pt. „Bezpieczeń-
stwo obywateli — prawa człowieka — 
zrównoważony rozwój: polskie kierunki 
interdyscyplinarnych badań krymino-
logicznych nad bezpieczeństwem oby-
wateli oraz w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu” wydanej 
w drugiej połowie 2017 r. przez Wydaw-
nictwo Temida 2. Choć zdaję sobie spra-
wę, że nie mam prawa wypowiadać się 
o walorach kryminologicznych książki, 
bliższe bowiem są mi kwestie bezpie-
czeństwa, to mimo wszystko pozwolę 
sobie jednak przekonać potencjalnych 
czytelników do swej pozytywnej oceny 
publikacji profesora Emila W. Pływa-
czewskiego. Postaram się zrecenzować 
pozycję, dbając o wyczerpujące meryto-
ryczne uzasadnienie mojego stanowiska 

oraz mając jednocześnie nadzieję, że za-
chęcę ewentualnego czytelnika do zapo-
znania się z publikacją.

Przywołane powyżej opracowanie 
podzielone zostało na dziewięć rozdzia-
łów odnoszących się do następujących 
zagadnień: inicjatywy i projekty w za-
kresie badań nad bezpieczeństwem 
obywateli z perspektywy retrospektyw-
nej i współczesnej; rozwiązania prawne 
i organizacyjno-technicznych w zwal-
czaniu przestępczości zorganizowanej 
oraz terroryzmu; powołania i główne 
kierunki działań Polskiej Platformy Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego; monitoring, 
identyfikacja i przeciwdziałanie zagroże-
niom bezpieczeństwa obywateli; praw-
ne i kryminologiczne aspekty wdrożenia 
oraz stosowania technologii służących 
ochronie bezpieczeństwa; nowoczesne 
technologie oraz możliwości ich wyko-
rzystania w procesie karnym; udział 
przedstawicieli Białostockiej Szkoły Kry-
minologii w „zewnętrznych” krajowych 
i międzynarodowych projektach badaw-
czych; badania i inicjatywy w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu oraz aktualne i przyszłe kierunki 
badań nad bezpieczeństwem obywateli. 
Odrębną częścią monografii jest aneks 
dokumentujący działalność Białosto-
ckiej Szkoły Kryminologii.

Prezentację poglądów autora otwie-
ra wprowadzenie opisujące sytuację 
problemową, uwagi metodologiczne 
i metodyczne, pozwalające czytelniko-
wi poznać intencje, które legły u pod-
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staw opracowania niniejszego dzieła, 
oraz nakreślające sposób prezentacji 
poszczególnych treści, a także struk-
turę omawianej pracy. Już w tej części 
monografii dostrzec można rzetelność 
naukową oraz główny podmiot bezpie-
czeństwa, jakim był, jest i będzie czło-
wiek. Rozważania w publikacji skupiają 
się na nauce i jej związkach z sektorem 
publicznym oraz prywatnym prowa-
dzącymi działalność w zakresie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Takie 
podejście jest bez wątpienia niezbędne 
w warunkach dynamicznych, a wręcz 
chaotycznych, zmian zachodzących 
w środowisku bezpieczeństwa, w ja-
kim przyszło funkcjonować człowieko-
wi. Tym bardziej, że skala, zmienność 
i wzajemne przenikanie się zagrożeń po-
ciąga za sobą konieczność współpracy 
wielu zróżnicowanych podmiotów, któ-
re w zabiegach o bezpieczeństwo muszą 
jednoczyć potencjał, jakim dysponują.

Kolejna część książki dotyczy kwe-
stii inicjatyw i projektów w zakresie 
badań nad bezpieczeństwem obywateli 
z perspektywy retrospektywnej i współ-
czesnej. To intersujące fragmenty mo-
nografii, zwłaszcza z punktu widzenia 
osiągnięć Białostockiej Szkoły Krymi-
nologii, której wkład w rozwój nauki 
jest niekwestionowany. Jego przeja-
wem są bowiem liczne dysertacje oraz 
prace habilitacyjne, których autorami 
są uznani w środowisku badacze, przy-
wołam tu chociażby prof. dr hab. Ewę 
Monikę Guzik-Makaruk i dr hab. Izabe-
lę Nowicką.

Drugi rozdział, bliski mi z powodu 
zainteresowań bezpieczeństwem we-
wnętrznym, poświęcony został zagad-
nieniom rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjno-technicznych w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej oraz 
terroryzmu. W rozdziale tym przed-
stawiono kwestie realizowanego w la-
tach 2002–2006 projektu badawczego 
pt. „Rozwiązania prawne i organizacyj-
no-techniczne w zwalczaniu przestęp-
czości zorganizowanej oraz terroryzmu 
ze szczególnym uwzględnieniem proble-

matyki dowodów procesowych oraz in-
stytucji świadka koronnego”. Zdając so-
bie sprawę, że sukcesu w zapewnieniu 
jak najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa poszukiwać należy we współpra-
cy naukowców i praktyków, trudno nie 
zgodzić się ze stwierdzeniem autora, że 
taka współpraca stanowi wzorzec dzia-
łania świata nauki i wymiaru sprawied-
liwości.

Kolejny rozdział monografii doty-
czy problemów powołania i głównych 
kierunków działań Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która 
jest jedną z najskuteczniejszych ini-
cjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Ini-
cjatyw, których efekty pracy mają 
charakter poznawczy i utylitarny.

Czwarty rozdział monografii przy-
kuł moją uwagę z prozaicznego powo-
du — poświęcony został bowiem zagad-
nieniom monitoringu oraz identyfikacji 
zagrożeń bezpieczeństwa obywateli oraz 
przeciwdziałania im. Tak jak i w po-
przednich częściach książki, rozdział 
ten pozostaje w ścisłym związku z ba-
daniami prowadzonymi przez Uniwer-
sytet w Białymstoku w latach 2007–
2010 oraz 2009–2011. Z racji moich 
zainteresowań szczególnie ciekawe były 
dla mnie treści dotyczące projektu ba-
dawczego pt. „Monitoring, identyfikacja 
i przeciwdziałanie zagrożeniom obywa-
teli” realizowanego przez przywołany po-
wyżej Uniwersytet z Wojskową Akade-
mią Techniczną. To jeden z projektów, 
które dowodzą koniczności jednoczenia 
wysiłków badawczych naukowców re-
prezentujących różnorodne dyscypliny 
naukowe oraz przedstawicieli instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
Wskazują również na konieczność or-
ganizowania interdyscyplinarnych ba-
dań starannie przygotowanych (jak ten, 
o którym mowa) oraz charakteryzują-
cych się dużym rozmachem. 

Kolejny rozdział monografii prof. 
Emila W. Pływaczewskiego odnosi się 
do projektu rozwojowego realizowa-
nego w latach 2011–2012 pt. „Prawne 
i kryminologiczne aspekty wdrożenia 
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i stosowania nowoczesnych technologii 
służących ochronie bezpieczeństwa we-
wnętrznego”. 

Następny rozdział dotyczy wyko-
rzystania nowoczesnych technologii 
w procesie karnym i ich zastosowania 
w aspekcie technicznym, kryminali-
stycznym, kryminologicznym i praw-
nym. Z satysfakcją i uznaniem dla po-
mysłów i organizacji badań oddałem się 
lekturze tego rozdziału, autor wskazu-
jąc bowiem na możliwość angażowania 
do badań wielu zdecydowanie różnią-
cych się podmiotów, dowodzi istnienia 
ogromnych obszarów bezpieczeństwa, 
które są i powinny być objęte pozna-
niem naukowym. 

Siódma część monografii poświę-
cona została zagadnieniom działalno-
ści przedstawicieli Białostockiej Szko-
ły Kryminologii w krajowych i między-
narodowych projektach badawczych. 
Fakty przedstawione w tym rozdziale 
wskazują na ogromną aktywność i pro-
fesjonalizm naukowy tejże Szkoły. Ak-
tywność pozostającą w ścisłym związku 
z uznaniem dla poziomu badań nauko-
wych realizowanych przez Białostocką 
Szkołę Kryminologii. Czym innym bo-
wiem tłumaczyć — udokumentowane 
na kartach tego rozdziału — zaprosze-
nia do naukowej współpracy białosto-
ckich prawników i kryminologów przez 
wiele instytucji, a w szczególności: In-
stytut Nauk Prawnych Polskiej Akade-
mii Nauk, Europejską Grupę Roboczą 
ds. Inicjatyw Prawnych Przeciwko Prze-
stępczości Zorganizowanej, Komisję Eu-
ropejską, Genewskie Centrum Kontroli 
Demokratycznej Sił Zbrojnych, Biura 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Narkotyków i Przestępczości.

Następny rozdział książki prof. Emi-
la W. Pływaczewskiego dotyczy badań 
i inicjatyw w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. To interesu-
jące spojrzenie na to obecne (niestety!) 
w życiu społecznym zjawisko, zajmują-
co przedstawione zarówno z perspekty-
wy działań krajowych, jak i międzyna-
rodowych. 

Ostatni, dziewiąty, rozdział mo-
nografii poświęcony jest aktualnym 
i przyszłym kierunkom badań nad bez-
pieczeństwem obywateli. Jest on bez 
wątpienia nie tylko spójny z poprzed-
nimi częściami publikacji, ale i przede 
wszystkim zajmującym fragmentem 
książki. Jego lektura uświadamia in-
terdyscyplinarną rozległość obszarów 
badań bezpieczeństwa. Z drugiej zaś 
strony pozwala, szczególnie młodym 
naukowcom, projektować swe plany ba-
dawcze. Znaleźć można w tej części pra-
cy zbiór wartościowej wiedzy naukowej 
z zakresu kryminologicznych aspektów 
przestępczości granicznej na wschod-
niej granicy Polski, przestępczości w Ro-
sji z perspektywy kryminologii i prawa 
karnego, przestępczości wiejskiej i do-
palaczy.

Nie do przecenienia częścią książki 
profesora Emila W. Pływaczewskiego 
jest aneks, którego treść ma charakter 
faktograficzny, odzwierciedlający dzia-
łalność Białostockiej Szkoły Kryminolo-
gii. Refleksje towarzyszące jego lekturze 
dotyczą konieczności prowadzenia dzia-
łalności badawczo-naukowej dotyczącej 
bezpieczeństwa w sposób systematycz-
ny, długofalowy i wieloaspektowy. Re-
fleksje te są konsekwencją umiejętnie 
przedstawionych faktów odzwierciedla-
jących różnorodność, interdyscyplinar-
ność oraz rozmach działań Szkoły.

W kontekście dotychczasowych 
rozważań za niezbędne uznać nale-
ży to, że potrzeba bezpieczeństwa po-
ciąga za sobą konieczność starania 
o nie. Jedną z płaszczyzn tych sta-
rań są badania naukowe, pracownicy 
naukowi bowiem nie są w żaden sposób 
zwolnieni z odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo. Ich praca może wszak 
stanowić (i powinna!) podwaliny pod 
budowę racjonalnie uzasadnionych sy-
stemów bezpieczeństwa, konstruowa-
nych w skali makro i mikro, z myślą 
o niezagrożonym bycie oraz możliwo-
ści rozwoju wszelkich podmiotów pań-
stwowych i pozapaństwowych. Lektu-
ra monografii wskazuje jednoznacznie 
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na to, że profesor utożsamia się z takim 
stanowiskiem. Dodatkowo dowodzi na-
ukowej pasji profesora. Wskazuje także 
na wszechobecną na każdej stronie rze-
telność badawczą i przywiązanie do pra-
wa. To ostatnie dostrzec można nawet 
w konstrukcji książki, w której odstą-
piono od powszechnie przyjętej nume-
racji podrozdziałów, w miejscu cyfr bo-
wiem pojawiają się symbole paragrafów. 
To sympatyczny zabieg i swoisty ukłon 
wobec prawników i tych, którzy z prawa 
na co dzień korzystają. 

Odnosząc się do wprowadzenia ni-
niejszej recenzji oraz fragmentów oce-
niających, pozwolę sobie na kolejne, już 
ostatnie, refleksje. Jak już wspomnia-
no, badacze bezpieczeństwa korzystają 
z osiągnięć wielu dziedzin i dyscyplin 
naukowych, co nie jest złe. Do nauk 
tych, jak zauważa mój nieżyjący już 
niestety nauczyciel akademicki parający 
się bezpieczeństwem, Roman Kulczycki, 
„w pierwszej kolejności, zaliczyć wypada 
nauki tkwiące merytorycznie «korzenia-
mi» w naukach bazowych — przyrodni-
czych, humanistycznych i społecznych, 
takich przede wszystkim, jak: politolo-
gia, systemologia, […] ekonomia, na-
uki techniczne”1. Do nauk tych zali-
czyć można niewątpliwie również inne, 
tj. nauki prawne i kryminologię. Zatem 
z uznaniem i zadowoleniem powinni 
przyjąć recenzowaną książkę wszyscy 
ci, którzy zainteresowani są naukową 
eksploracją problematyki bezpieczeń-
stwa we wszystkich kontekstach temu 
towarzyszących. Tym bardziej, że jest 
ona zwieńczeniem blisko ćwierć wieku 
krajowych i międzynarodowych inicja-
tyw naukowo-badawczych podejmowa-
nych na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu w Białymstoku. Po książkę powinni 
sięgnąć również ci, którzy zainteresowa-
ni są dochodzeniem do prawdy nauko-
wej. Podróż, w którą zabiera czytelników 

1  R. Kulczycki, Bezpieczeństwo a nauka 
i dydaktyka [w:] K. Jałoszyński, B. Wiś-
niewski, T. Wojtuszek (red.), Współczesne 
postrzeganie bezpieczeństwa, Bielsko-Biała 
2007, s. 283.

profesor Pływaczewski, skłania do prze-
konania, że badania naukowe mają 
sens głównie wtedy, gdy są prowadzone 
systematycznie, w długiej perspektywie 
i wtedy, gdy są efektem zbiorowego wy-
siłku. Tylko wówczas badający mogą 
stać się odkrywcami. Odkrywcami, któ-
rzy „dostarczają zworników do łuków 
budowli i ukazują światu całkowitą 
strukturę dzieł wznoszonych głównie 
przez swych poprzedników […]. Zdarza 
się, że zasada lub technika powstała 
w jednej dziedzinie wiedzy, po przenie-
sieniu do innej dziedziny staje się dla 
nie podstawą rozwoju […]. Większość 
odkryć znajduje szersze zastosowanie 
w dziedzinach, do których zostały prze-
niesione, niż w tych, w których powsta-
ły. W tych nowych dziedzinach stają się 
one często narzędziami ułatwiającymi 
dalsze odkrycie”2. 

Na zakończenie pozwolę sobie 
na stwierdzenie, że książka prof. dr. hab. 
Emila W. Pływaczewskiego pt. „Bezpie-
czeństwo obywateli — prawa człowieka 
— zrównoważony rozwój. Polskie kie-
runki interdyscyplinarnych badań kry-
minologicznych nad bezpieczeństwem 
obywateli oraz w zakresie przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu” zasłu-
guje na uwagę zwłaszcza za rzetelność 
naukową oraz sposób prezentacji tej tak 
wartościowej wiedzy z tytułowej dziedzi-
ny. Zarówno porządek wykładu, jak i ję-
zyk stosowany przez autora sprawiają, 
że będzie ona przystępna zarówno dla 
specjalistów, jak i wszystkich osób, któ-
re dopiero rozpoczynają badania nad po-
ruszaną problematyką. Książka porusza 
wiele wątków i jestem pewien, że będzie 
stanowić źródło inspiracji dla wielu ba-
daczy zajmujących się problemem bez-
pieczeństwa obywateli. Jest ona udaną 
próbą dialogu prawnika i kryminologa 
ze specjalistami z tego obszaru oraz in-
nych dziedzin i dyscyplin naukowych. 
Jestem pewien, że w niedługim czasie 

2  W.I.B. Beveridge, Sztuka badań na-
ukowych, tłum. dr L. Żebrowski, Warszawa 
1963, s. 147.
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książka ta stanie się obowiązkową po-
zycją wskazywaną wśród opracowań 
zalecanych na kierunkach studiów bez-
pośrednio bądź pośrednio związanych 
z bezpieczeństwem i porządkiem pub-
licznym, a ponad wszelką wątpliwość 

tym wszystkim, którzy zgłębiają wiedzę 
z zakresu prawa i kryminologii. Opraco-
wanie to jest ponadto swoistym poradni-
kiem dla tych, którzy są zainteresowani 
organizacją badań. Będzie ono dla nich 
nieocenionym źródłem wiedzy.

Bernard WIŚNIEWSKI3

3  Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski — pra-
cownik Wydziału Policyjnych Nauk Stosowa-
nych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Czło-
nek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeń-
stwie. Polskiego Stowarzyszenia Carla von Clau-
zewitza, Rady Naukowej Centrum Badań nad 
Terroryzmem Collegium Civitas oraz komitetu 
redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego”. Współ-
redaktor serii wydawniczej „Schriften zu Mit-
tel- und Osteuropa in der Europäischen Inte-
gration” wydawanej w Hamburgu. Autor ponad 
dwustu pięćdziesięciu publikacji wydanych 
w Polsce i kilkunastu krajach europejskich. 
Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa 
wewnętrznego, kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, przygotowań obronnych państwa 
oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

  Adres do korespondencji: <bfwisniew-
ski@o2.pl>.
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Streszczenie: Książka „Bezpieczeństwo oby-
wateli — prawa człowieka — zrównoważony 
rozwój: polskie kierunki interdyscyplinarnych 
badań kryminologicznych nad bezpieczeń-
stwem obywateli oraz w zakresie przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu” jest komplet-
nym dziełem naukowym zawierającym na 652 
stronach zbiór wartościowych treści z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego w skali mikro 
i makro, ze szczególnym uwzględnieniem za-
gadnień prawa, kryminologii oraz bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Książka wypeł-
nia lukę na krajowym rynku wydawniczym, 
gdzie brakowało wyczerpującego opracowania 
w zakresie odzwierciedlonym tytułem. Ma ona 
uniwersalny charakter interdyscyplinarny, 
pozwalający zrozumieć istotę i zakres troski 
o bezpieczeństwo obywateli przedstawicielom 
wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, dla któ-
rych problematyka bezpieczeństwa obywateli 
stanowi istotę badań naukowych bądź związa-
na jest z procesem dydaktycznym. 

Keywords: security, threat, internal 
security, public safety, public order, law, 
criminology, science.

Summary: The book “Citizens’ safety — hu-
man rights — sustainable development. Pol-
ish directions of interdisciplinary crimino-
logical research on the safety of citizens and 
in the fi eld of counteracting the social exclu-
sion” is a complete scientifi c work containing 
652 pages of valuable content in the fi eld of 
internal security on a micro and macro scale, 
with particular emphasis on law, criminolo-
gy and security and public order. The book 
fi lls a gap in the domestic publishing market, 
where there was no comprehensive study in 
the area refl ected in the title. It has a uni-
versal interdisciplinary character, allowing 
to understand the essence and scope of con-
cern for the safety of citizens. Therefore, it 
is primarily dedicated for representatives of 
different scientifi c disciplines for whom the 
issue of citizens’ security is the essence of 
scientifi c research or vital part of education 
process.




