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Wstęp 
 

 

Człowiek w swej aktywności podejmuje decyzje oparte na analizie 

różnych wariantów zdarzeń i wyborze optymalnych z punktu widzenia 

osiągania zakładanych celów. W procesie tym niezwykle skuteczny okazuje 

się pomiar. Stąd też pojawiła się w kręgach teoretyków potrzeba stworzenia 

nowej dziedziny badań, jaką jest metrologia.  Zgodnie z definicją Encyklo-

pedii PWN jest ona dziedziną nauki, wiedzy i techniki obejmującą wszystko, co jest 

związane z pomiarami. Zwykle metrologia kojarzona jest głównie z pomia-

rami wielkości fizycznych. Jednak z upływem czasu znajduje ona swoje 

miejsce również w pomiarach zjawisk społecznych. Ciekawostką może wy-

dawać się metrologia historyczna, która stała się nauką pomocniczą historii. 

Z metrologią związana jest również działalność organizacji międzynarodo-

wych, takich jak chociażby Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM), Kon-

wencja Metryczna, Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM), Międzynarodowa 

Organizacja Metrologii Prawnej (OIML). W Polsce zagadnieniami metrolo-

gii zajmuje się Główny Urząd Miar. W dziedzinie bardzo ważnej dla funk-

cjonowania każdego organizmu państwowego, jakim jest jego bezpieczeń-

stwo oraz stan systemu obronnego, pojawiła się potrzeba dokonywania po-

miarów jego potęgi gospodarczej i wojskowej. Mierzeniu poddawane są 

wartości zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym również geo-

politycznych. Pojawia się też potrzeba oceny pozycji międzynarodowej pań-

stw, a w tym oceny pozycji geopolitycznej, geostrategicznej, geoekonomicznej 

czy geokulturowej. Istnieją także modele formalne pomiaru bezpieczeństwa 

(pomiar, prognozowanie, symulacje), metody oparte na ocenach eksperc-

kich czy badaniach sondażowych, jak również analizy wywiadowcze, ana-

lizy dokumentów strategicznych, pomiar i ocena wskaźników wczesnego 

ostrzegania przed konfliktami.  

Celem prezentowanej monografii jest zebranie doświadczeń nauko-

wych w zakresie metrologii nauk o bezpieczeństwie i obronności. Licząc na 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Miedzynarodowe-Biuro-Miar;3940951.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Glowny-Urzad-Miar;3906155.html
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jej życzliwe, ale i krytyczne przyjęcie przez Czytelników, mamy również na-

dzieję, iż przyczyni się ona do konsolidacji wielodyscyplinarnego środowi-

ska badaczy ukierunkowanych na operacjonalizację i pomiar w obu tych 

dyscyplinach naukowych. 

Praca składa się z dwóch głównych bloków tematycznych, a miano-

wicie metrologii nauk o bezpieczeństwie (panel pierwszy) oraz metrologii 

nauk o obronności (panel drugi). W pracę zaangażowali się uznani badacze 

z różnych ośrodków i środowisk naukowych, cywilnych oraz służb mun-

durowych. W efekcie prezentowane wyniki badań mają charakter interdy-

scyplinarny i stanowią, naszym zdaniem, unikalną wartość dodaną prezen-

towanego dzieła.  

Pierwszy blok tematyczny otwiera wprowadzający w problematykę 

rozdział Mirosława Sułka, znanego twórcy i popularyzatora polskiej szkoły 

potęgometrycznej. Przedstawia on podstawowy aparat pojęciowy metrolo-

gii w sensie ogólnym oraz szersze rozważania dyscyplinarne. Bliżej prezen-

tuje wybrane modele badania potęgi państwa (potęgometryczne), w tym 

własny model autorski. W podsumowaniu stawia tezę, że wszystko, co daje 

się zaobserwować, nadaje się do pomiaru. Jeśli zaś istnieje problem z pomia-

rem, to jest to przede wszystkim kwestia metody i skali pomiaru. Jego zda-

niem metrologia ma pomyślne perspektywy zastosowania i rozwijania  

w studiach nad bezpieczeństwem i obronnością. 

W kolejnym rozdziale Lech Smolaga, niejako ad vocem Mirosława 

Sułka, poddaje krytyce jeden ze wskaźników pomiaru potęgi państwa, ja-

kim jest dochód narodowy. Autor uważa, że wskaźnik ten jest niedoskonały 

i powinien być metodologicznie zmodyfikowany i dostosowany do specy-

fiki badań. Proponuje zastąpienie dochodu narodowego uniwersalnymi 

miernikami poziomu stopy życiowej. 

Następnie Zbigniew Lach porusza problematykę wskaźników dys-

funkcjonalności, słabości („kruchości”), upadłości państw na podstawie róż-

nych wskaźników cząstkowych dotyczących problematyki kryzysowej.  

Autor przedstawia własną metodykę określania potencjału kryzysowego na 

podstawie analizy wielozmiennej. Potencjał kryzysowy określany jest  
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w pięciu kategoriach zagrożeń: polityczne, środowiskowe (naturalne), spo-

łeczno-kulturowe, ekonomiczne i militarne, na podstawie 44 wskaźników. 

Autor posłużył się przykładem matrycy określania potencjału kryzysowego 

na przykładzie Algierii. 

Paweł Kawalerski analizuje z kolei epistemologiczny aspekt filozofii 

bezpieczeństwa w kontekście metodologii cybernetyki społecznej. Bada 

możliwości pomiaru filarów bezpieczeństwa jako warunków koniecznych  

i wystarczających w odniesieniu do systemu społecznego – implikowanych 

ze wzorca systemu cybernetycznego. Wskazuje na jego zdaniem wysoką 

moc diagnostyczną socjocybernetyki w studiach nad bezpieczeństwem  

i obronnością, czego podstawowym atrybutem jest przejście od metod kla-

sycznych, czyli statycznej i zdezintegrowanej wizji świata, do koncepcji dy-

namicznej i zintegrowanej. 

Pierwszy panel kończy rozdział Waldemara Kryspina Jaruszew-

skiego, poświęcony możliwości pomiaru kapitału intelektualnego i jego 

składowych w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem. Przedstawia pojęcie 

oraz pomiar i wartościowanie kapitału intelektualnego. Analizuje wpływ 

zarządzania kapitałem intelektualnym na stan bezpieczeństwa. Stawia tezę, 

że bezpieczeństwo narodowe stanowi stan równowagi między potencjal-

nymi zagrożeniami a zdolnościami obronnymi państwa. Potęgę państwa 

wyznaczają jego zdolności oraz gotowość (wola) do racjonalnego użycia za-

sobów twardych i miękkich w osiąganiu celów strategicznych.  

Drugi blok tematyczny otwiera rozdział Joanny Antczak i Grzego-

rza Marka Poznańskiego, w którym autorzy podejmują próbę porównania 

kosztów ponoszonych przez państwa na cyberbezpieczeństwo w przy-

padku zbliżonych potencjałów lub potencjału, do którego dąży Polska.  

Pomimo trudności w pozyskaniu danych wejściowych określono trendy  

w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ponoszonych na nie wydatków.  

Do głównych czynników warunkujących wzrost kompetencji państwa  

w zakresie cyberbezpieczeństwa autorzy zaliczają wzrost inwestycji w sfe-

rze organizacyjno-decyzyjnej i zwiększenie nakładów na specjalistyczne 

szkolenie kadr oraz na sferę badawczo-rozwojową. 
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W kolejnym rozdziale Damian Jarnicki analizuje wykorzystanie po-

siadanych zasobów potęgi narodowej w procesie odbudowy mocarstwowej 

pozycji Rosji w systemie międzynarodowym po zimnej wojnie. Stawia tezę, 

że pomimo podejmowanych wysiłków w sferze miękkiej siły (soft power), 

Rosja nadal pozostaje potentatem w sferze twardej siły (hard power) oraz 

mocnym pretendentem do pozycji prekursora i lidera w sferze ostrej siły 

(sharp power). 

Następnie Ryszard Jakubczak podejmuje zagadnienie kalkulacji ilo-

ściowych w dynamice walki zbrojnej. Stwierdza, że osadzone w kanonach 

sztuki wojennej kalkulacje ilościowe prowadzą częstokroć do zaskakują-

cych wyników. Analizując nowe formy walki zbrojnej, takie jak działania 

nieregularne, autor stawia tezę o konieczności prowadzenia kalkulacji ilo-

ściowych w procesie budowania potęgi wojskowej na poziomie lokalnym, 

gdzie rozproszenie i nieregularność stają się atutem w walce zbrojnej.   

W rozdziale czwartym Ryszard Jakubczak wspólnie z Weroniką  

Jakubczak rozwijają podjęte w poprzednim rozdziale zagadnienie anali-

tycznego podejścia w planowaniu operacyjno-strategicznym zarówno  

w odniesieniu do wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej. Poddają 

krytyce koncepcję tworzonego w Polsce komponentu terytorialnego – po-

wszechnej Obrony Terytorialnej z jej wojskowym elementem (Wojska 

Obrony Terytorialnej), wskazując na ich zdaniem bardziej optymalne roz-

wiązania organizacyjno-funkcjonalne.  

Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pomiaru efektywności 

logistycznych w siłach zbrojnych są przedmiotem rozważań Tomasza  

Jałowca. W kolejnym rozdziale przedstawia on wybrane metody pomiaru 

efektywności realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym, wska-

zując jednocześnie na główne związane z tym problemy badawcze. Autor 

stawia tezę, że warunkiem koniecznym w procesie doskonalenia funkcjono-

wania systemu logistycznego sił zbrojnych jest zagwarantowanie warunków 

do kompleksowego pomiaru i wiarygodnej oceny wdrażanych rozwiązań. 

Przedmiotem rozdziału szóstego są dylematy metodologiczne w ba-

daniu morale wojska. Adam Kołodziejczyk prezentuje w nim szeroko  

aparat pojęciowy oraz metodologię pomiaru morale wojska na przykładzie 
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projektu badawczego zrealizowanego w Wojskowym Instytucie Badań  

Socjologicznych (WIBS). Autor zwraca szczególną uwagę na główne pro-

blemy metodologiczne, występujące w trakcie przechodzenia z poziomu 

pojęciowego na poziom empiryczno-obserwacyjny i odwrotnie.  

W rozdziale siódmym Paweł Soroka przedstawił polskie uwarunko-

wania, etapy oraz procedury procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego, w szczególności kupowanego za granicą. Scharakteryzował 

także wymogi i kryteria wyboru uzbrojenia i sprzętu wojskowego na po-

trzeby różnych rodzajów wojsk. Należą do nich przede wszystkim: wymaga-

nia taktyczno-operacyjne i techniczno-eksploatacyjne, koszt zakupu i sposób 

finansowania kontraktu oraz – w przypadku sprzętu nabywanego za granicą 

– kryterium strategiczne  i  oferta offsetowo-przemysłowa. Ta ostatnia jest 

szczególnie ważna dla państw posiadających własny przemysł obronny. 

Drugi blok tematyczny kończy rozdział Henryka Spustka, w którym 

przedstawia on model prowadzenia walki, w tym walki zbrojnej, z wyko-

rzystaniem teorii gier. Autor porusza także problem efektywności współ-

czesnych działań militarnych, ze szczególną rolą czynnika informacyjnego. 

Wskazuje na trudności związane z interpretacją ekonomicznej wartości in-

formacji. Na przykładach ilustruje różnice pomiędzy przewagą i dominacją 

informacyjną. 

Pracę zamykają trzy rozdziały poruszające inne zagadnienia metro-

logiczne, w pośredni sposób odnoszące się do nauk o bezpieczeństwie  

i nauk o obronności. Marcin Krause odniósł się do problematyki szacowania 

ryzyka zawodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapropo-

nował jego główne założenia, odnoszące się do kryterium źródeł zagrożeń 

(czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne) i skutków 

(czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe) oraz ocenę 

możliwości ich pomiaru (czynniki mierzalne i niemierzalne). Sebastian Sza-

mol podjął się nowatorskiej próby wykorzystania metod potęgometrycz-

nych do szacowania potęgi województw jako podstawowych jednostek  

administracyjnych państwa. W badaniach autor posłużył się wskaźnikiem 

potęgi ogólnej według modelu Sułka oraz jego pochodnymi – żywotnością 
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i mobilnością ogólną. Krzysztof Grabowski przeanalizował zaś wykorzysta-

nie wybranych mierników i wskaźników do oceny stanu bezpieczeństwa 

transportu kolejowego.  

Podsumowując wyniki prezentowanych w pracy badań można 

ogólnie skonstatować, że wykorzystanie ilościowych i jakościowych badań 

jest nie tylko przydatne, ale i wskazane w studiach nad bezpieczeństwem  

i obronnością. Metody te mogą być w szczególności wykorzystane do mo-

delowania, symulowania i prognozowania międzynarodowego układu sił 

oraz projektowania strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodo-

wego. Otwiera to szerokie perspektywy w zakresie informacyjnego wspar-

cia procesu decyzyjnego systemu władzy (analizy wywiadowcze) na róż-

nych szczeblach i kierunkach działania (politycznym, militarnym i gospo-

darczym). 

Naszym zdaniem publikacja może wzbudzić zainteresowanie 

zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jako przyczynek do 

dalszych dyskusji i rozważań w ramach poruszonej problematyki, a także 

w gronie praktyków, poszukujących metod zwiększania efektywności 

podejmowanych działań w obszarze bezpieczeństwa i poprawy stanu 

systemu obronnego państwa. Może stanowić również ciekawy materiał 

źródłowy dla studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem  

i obronnościa państwa. 
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