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Sprawozdanie

W dniu 14 kwietnia 2008 r. w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Moralne problemy bezpie-
czeństwa”, zorganizowana z inicjatywy i przy udziale studentów prawa, zrzeszonych  
w sekcji bezpieczeństwa Studenckiego Koła Naukowego KSW. Uczestnikami spotkania 
byli specjaliści reprezentujący krajowe ośrodki naukowe, zwracał też uwagę udział stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej. Tematyka konfe-
rencji obejmowała zagadnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa i bezpie-
czeństwa biznesu w kontekście podstawowych zasad etycznych i moralnych.

Otwarcia obrad dokonał JM Rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy 
Malec, wskazując w swoim wystąpieniu na znaczenie kwestii prowadzenia poprawnej 
moralnie polityki bezpieczeństwa  we współczesnej Polsce.

Pierwszą prezentacją był referat prof. dr. hab. Józefa Penca „Dylematy etyczne  
w postępowaniu menedżera”. Autor przedstawił koncepcję równowagi pomiędzy za-
bieganiem o zysk a moralną akceptacją w działaniach korporacji. Jej konsekwencją 
jest wymóg takiej pracy menedżerów, by troszcząc się o długofalowy wzrost wartości 
przedsiębiorstwa, szanowali podstawowe zasady etyczne i moralne. Te zasady pracy 
winny być jednocześnie wpisane w ekonomiczny porządek korporacji. Kompetencje 	
i specjalizacja wiedzy menedżera nie może być jednak stymulowana wyłącznie przez 
moralność, która powinna być raczej nieusuwalnym czynnikiem korygującym i dyscy-
plinującym poczynania organizatorów życia gospodarczego.

Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Jan Widacki. Wygłosił on referat pod tytułem 
„Wolność a bezpieczeństwo”. Podstawowym założeniem wystąpienia było wskazanie 
na fundamentalne czynniki wpływające na odczucie rzeczywistego zagrożenia prze-
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stępstwem  i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, ile społeczeństwo jest w stanie 
poświęcić własnej wolności na rzecz poczucia bezpieczeństwa. Ostateczny wniosek, 
który płynął z treści  referatu, był następujący: im większe jest zaniepokojenie zagro-
żeniem, tym bardziej społeczność jest skłonna zrezygnować z części swojej wolności 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Powinno się to odbywać wyłącznie na demo-
kratycznych zasadach wyboru, w oparciu o rzetelną i pełną możliwość społecznej 
kontroli służb bezpieczeństwa. Należy także, również w sposób demokratyczny 	
i w świetle konstytucyjnych gwarancji wolności obywatelskich, określić ramy wyko-
nywanej przez te służby działalności operacyjno-rozpoznawczej, a nie jak dziś – nie 
tylko według poglądów autora – zbyt głęboko ingerujących w owe wolności.

Prof. dr hab. Stanisław Galata, którego referat nosił tytuł „Etyka a bezpieczeń-
stwo”, wskazał na swoistą symbiozę w społeczeństwie czterech czynników je kształ-
tujących: ekonomii, kultury, działania (w tym bezpieczeństwa) oraz etyki. Następnie 
stwierdził, że uniwersalnych zagrożeń bezpieczeństwa upatruje nie tyle w realnym 	
w sytuacji militarnej, ile w następujących trzech zjawiskach społecznych o charakterze 
globalnym: ogromnym wzroście demograficznym, powszechnym głodzie i ubóstwie 
krajów trzeciego świata (w tym również współczesnego niewolnictwa pracowniczego) 
oraz szkodliwych i wrogich relacji wewnątrzspołecznych. Bez sztywnego kręgosłupa 
moralnego nie będzie jednak możliwe zwalczenie tych patologii, a także pokonanie 
egoizmu, pędu do władzy, braku poszanowania ludzkiej godności oraz niezdrowej 
konkurencji. 

Michał Otrębski przedstawił referat pod tytułem „Apolityczność policji”. Podkreślił 
w nim, że sytuacją najbardziej pożądaną jest, w pewnym sensie deklarowana usta-
wowo, całkowita apolityczność służb mundurowych. Czynniki, które taką sytuację de-
stabilizują, to niewątpliwie amoralne traktowanie władzy przez partie będące akurat 
u władzy, ogromny wpływ polityki na wszystkie segmenty życia społecznego, osobiste 
rozgrywki na najwyższych szczeblach kierowania służbą, błędna interpretacja prawa 
oraz niebezpieczny, wikłający ludzi władzy balans polityczny, niejednokrotnie na gra-
nicy bezprawia. Rozwiązaniem tych problemów powinno być według autora udosko-
nalenie mechanizmów funkcjonowania procesów demokracji, w połączeniu ze ścisłą 
korelacją polityki i moralności.

„Etyka policyjna w państwach europejskich” była tematem referatu Andrzeja Hań-
derka  i Anny Ibek. Autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy policja w ogóle po-
trzebuje etyki w działaniu i jak wygląda relacja między etyką a zaufaniem społecznym 
wobec służb policyjnych. Zaprezentowali także obraz etyki zawodowej policji w Niem-
czech i we Francji, w ujęciu historycznym i w odniesieniu do procesów implementacji 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do prawa krajowego.

Kolejny referat, „Etyczne podstawy działania biegłych sądowych”, wygłosił Michał 
Skorecki. Autor podjął próbę analizy moralnych aspektów pracy eksperta kryminali-
styki  w świetle zasad etyki zawodowej i etyki prawniczej oraz europejskich procesów 
standaryzacji norm jakościowych dla ekspertyz sądowych. Konkluzją wystąpienia była 
teza, że etyka biegłego stanowi wypadkową uniwersalnych postaw moralnych oraz 
specyfiki moralności prawniczej i profesjonalnej, a także etyki biznesu. 
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„Rola wartości moralnych w procesie resocjalizacji” była przedmiotem rozważań 
Tadeusza Maciąga. Na wstępie analizy autor zaznaczył, iż system penitencjarny, 
mimo tak specyficznej roli, jaką odgrywa w prawie karnym i karno-procesowym, nadal 
nie ma sprecyzowanych regulacji dotyczących etycznego postępowania w toku reso-
cjalizacji przestępców, rozumianej jako działanie o charakterze socjologicznym. Jest 
to szczególny problem w świetle faktu, iż w systemie tym swoje miejsce znalazło wiele 
profesji, które mają własne zasady etyki zawodowej. Wykorzystując tę wiedzę, refe-
rent stworzył listę zasad etyki, postulowaną dla systemu penitencjarnego, wskazując 
jednocześnie wiele problemów, z jakimi może spotkać się osoba zawodowo zajmująca 
się wdrażaniem procesów resocjalizacji.

Kolejnym mówcą była Agnieszka Bąk, która przedstawiła referat pod tytułem „Bez-
pieczeństwo jako obowiązek moralny”. Dokonała analizy moralnych aspektów dzia-
łania w świetle procesów zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa w korporacji. 
Owe procesy powinny być tak skonstruowane, by współgrały z procedurami doko-
nywania wyborów w firmie i pozytywnie rozumianej sprawiedliwości społecznej. Na-
czelnym problemem dla przedsiębiorcy jest stworzenie takich reguł etycznych, które 
zapewniałyby optymalizację poziomu bezpieczeństwa, pozostając w pełnym poszano-
waniu zasad uczciwej konkurencji  i prawa jako takiego oraz redukowały niekorzystne 
zjawisko braku nieufności pracodawcy wobec swoich pracowników.

Ostatnim referatem konferencji była prezentacja pt. „O metodach rozumowań  	
w etyce bezpieczeństwa” autorstwa Jerzego Koniecznego. Przedmiotem rozważania 
były metodologiczne aspekty inferencji moralnych. Autor doszedł do wniosku, że do 
prowadzenia efektywnych rozumowań moralnych wystarczają standardowe logiki: 
modalna i deontyczna, kluczowe natomiast znaczenie ma rozległa i jasno formuło-
wana wiedza, dotycząca aksjologii i merytorycznych kwestii rozważanych spraw. Po-
siadanie takiej wiedzy jest jednym  z moralnych obowiązków podmiotu dokonującego 
analizy. Ostatecznie, tylko profesjonalne zarządzanie polityką etyczną w służbach 
bezpieczeństwa pozwoli na ich przetrwanie  i wypełnienie cywilizowanych misji we 
współczesnym świecie.

Ostatnim akcentem konferencji była dyskusja panelowa, moderowana przez Stani-
sława Galatę i Jerzego Koniecznego. Mówcy wracali do poruszanych w referatach tez, 
zaś atmosfera polemik była chwilami gorąca. Najważniejszym jednak zdarzeniem po-
przedzającym zakończenie spotkania była przedstawiona przez Annę Ibek i Andrzeja 
Hańderka proklamacja sekcji etyki policyjnej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
„Edukacja dla Obronności i Bezpieczeństwa”. Oboje inicjatorzy, inspirowani działal-
nością francuskiego stowarzyszenia „Policja i Humanizm”, postanowili przenieść i roz-
wijać  w naszym kraju doświadczenia tej organizacji, koncentrując się na sprawach 
etyki policyjnej, we współpracy z policją i na rzecz poprawy relacji służb bezpieczeń-
stwa ze społeczeństwem. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem obecnych.

Warto dodać, że staraniem Działu Wydawnictw KSW już w dniu obrad dostępne 
było wydanie specjalne kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, zawierające 
wygłoszone w czasie konferencji referaty.
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