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Wstęp
1. Cel i założenia
Celem pracy jest sprawdzenie, czy w XXI w. istnieją wzajemne zależ‐
ności między dwoma związkami, tj. a) organizacji pozapaństwowych
i państwa oraz b) norm pozaprawnych i prawa. Badaniami objęto pod‐
mioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa oraz tworzone
przez te podmioty akty legislacji autonomicznej („prawa niepaństwo‐
wego”, „prawa nieoficjalnego”)1.
Ochrona bezpieczeństwa – w ujęciu interdyscyplinarnym – została
wybrana jako generalny wskaźnik powiązania zjawisk sfery publicznej
i sfery prywatnej, ponieważ z jednej strony od wieków stanowi jedno
z fundamentalnych i niekwestionowanych podstawowych zadań każ‐
dego państwa, a z drugiej – współcześnie od końca zimnej wojny, ze
zmiennym szczęściem – jest także realizowana w pewnym zakresie
przez podmioty prywatne. „Akceptacja prywatnych firm wiąże się
z modelem społeczeństwa obywatelskiego, który zasadniczo wychodzi
od społecznej zdolności do samosterowania, gdzie państwu przypisana
1
„Prawo nieoficjalne – normy niepochodzące od państwa i jego instytucji. Pochodzi
od instytucji innych niż państwo. Posiada inny autorytet, uzasadnienie aksjologiczne
lub tetyczne, tryb ustanowienia, moc oraz sankcje” – D. Budnikowski, Prawo
nieoficjalne. Rozważania wstępne. Istota i rodzaje prawa nieoficjalnego [w:] Pluralizm
prawny tradycja, transformacje, wyzwania, red. Budnikowski, K. Dobrzeniecki, Toruń
2009; o legislacji autonomicznej por. np. L. Morawski, Główne problemy współczesnej
filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2003, zwłaszcza rozdział 2, s. 29
i n.

20

Wstęp

jest subsydiarna funkcja »ochrony własności i wolności«”2. Czy tak wi‐
dziany układ sił to tylko idea czy rekonstrukcja rzeczywistości?
Precyzyjne wyznaczenie granic działania państwa w zakresie ochrony
bezpieczeństwa jest ważne dla praw i wolności obywateli.
Współczesne państwa wycofują się z pewnych obszarów działalności
albo pozostają odpowiedzialne za realizację tych zadań, ale powierzają
ich wykonanie podmiotom prywatnym i przyjmują jedynie rolę orga‐
nizatora. Zdarza się, że państwa częściowo odstępują od ich realizacji
na rzecz podmiotu prywatnego. W końcu bywa tak, że zadania po pew‐
nym czasie wracają do aparatu państwa. Pojawiają się też nowe, ważne
społecznie zadania, od początku uznawane za pozapaństwowe. Czy te
zjawiska mają wpływ na granice systemu prawa i na porządek praw‐
ny?3
Neutralne, zdystansowane oraz intersubiektywnie kontrolowalne ba‐
danie właściwości i zależności w powyższym zakresie wymaga odcięcia
się od ładunku emocji i irracjonalizmów w polityce, w świadomości
społecznej i opinii publicznej. Fałszywe sądy kognitywne, fałszywe
zdania uznawane mentalnie lub fałszywe zdania wolicjonalne są obecne
w dyskursie politycznym i medialnym dotyczącym zarówno samego
bezpieczeństwa, jak i prywatyzacji ochrony. Także w XXI w. łatwo ulec
złudzeniom „magii społecznej”. Impulsy pozapoznawcze, przekonania
irracjonalne oplecione wokół państwa i prawa oraz ich działania oraz
semantyczne mistyfikacje są realnymi elementami życia społecznego,
gospodarczego i politycznego. Sami prawnicy w nauce i w praktyce
starają się często promować taką wizję prawa i państwa, która wspiera

2

s. 54.

J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999,

3
Por. rozdział I. Na temat systemowości prawa por. Z. Pulka [w:] Z. Pulka (red.),
Systemowość prawa, „Przegląd Prawa i Administracji”, Wrocław 2016, t. CIV i tam
powołaną literaturę. Por. też: M. Zirk-Sadowski, The internal and external point of view
in the methodology of jurisprudence [w:] Legal Theory and Philosophy of Law: Towards
Contemporary Challenges, red. A. Bator, Z. Pulka, Warszawa 2013.
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znaczenie prawa i prawników w systemie politycznym4. Wizje – mniej
lub bardziej świadomie – dostosowują do interesów i wartości związa‐
nych ze swoją pozycją5. „Powoli coraz mniej czytelna staje się odpo‐
wiedź na pytanie, czy państwo kreuje prawników, czy to oni, kreując
państwo, kreują siebie”6. „Monopolizują – jak pisze Pierre Bourdieu –
to, co jest uznane za uniwersalne”7. „A zatem prawnicy, którzy w zbio‐
rowym wysiłku w ciągu wielu wieków utworzyli państwo, mogli utwo‐
rzyć naprawdę ex nihilo zbiór koncepcji, sposobów postępowania, pro‐
cedur i form organizacyjnych, mających służyć interesowi ogólnemu,
ludziom i dobru publicznemu tylko o tyle, o ile dokonując tego, uczynili
się sami posiadaczami lub depozytariuszami władzy wynikającej
z uprawiania działalności publicznej, o ile więc w taki sposób mogli
sobie przywłaszczyć urzędy publiczne na podstawie wykształcenia
i osiągnięć, a nie urodzenia”8.
Praca jest próbą przedstawienia generalizacji historycznej, odnoszącej
się do prywatnej ochrony bezpieczeństwa i jej norm w zachodnich de‐
mokratycznych państwach prawa oraz – w miarę możliwości – jej spe‐
cyfiki w europejskich demokratycznych państwach postkomunistycz‐
nych, takich jak Polska9. Stawiam pytania o zależności między zjawis‐
kami społecznymi, politycznymi i prawnymi, a więc pytania charakte‐
rystyczne dla badań wyjaśniających10.
Ochroną bezpieczeństwa w XXI w. zajmuje się państwo i wiele innych
podmiotów, a więc rozmaite typy norm postępowania, dotyczące tej
4
J. Jabłońska-Bonca, Auctoritas non veritas facit legem? Z problematyki funkcji
autorytetów prawniczych [w:] Profesjonalna kultura prawnicza, red. M. Pichlak,
Warszawa 2012.
5
H. Dębska, Władza. Symbol. Prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyj‐
nego, Warszawa 2015, s. 82.
6
P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009, s. 42–46, cyt. za
H. Dębska, Władza..., s. 82. Por. też na ten temat J. Jabłońska-Bonca, Auctoritas...,
s. 135.
7
P. Bourdieu, Rozum..., s. 99.
8
P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, Warszawa 2006, s. 175.
9
Polska nie ma możliwości kopiowania i konsumowania dorobku demokratycz‐
nego i wolnorynkowego wielu pokoleń powojennych tak jak społeczeństwa Zachodu.
10
R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej,
Warszawa 1985.
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Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«”. Objęto nimi
podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz
tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada
na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:
1) organizacji pozapaństwowych i państwa oraz
2) norm pozaprawnych („niepaństwowego prawa”) i prawa.
W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez
państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, na poziom
zaufania obywateli do państwa, a także na znaczenie prywatnych podmiotów
ochrony bezpieczeństwa. Autorka dowodzi, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy
firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym
badaniom teoretycznoprawnym.
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