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Kultura bezpieczeństwa – 
uwarunkowania społeczne 
i organizacyjne. Wprowadzenie

Kultura jest rozpatrywana jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak 
i niematerialnych (duchowych i symbolicznych). Bardziej szczegółowy opis tych wy-
tworów, wraz z prezentacją podstawowych działów kultury, jakimi są tzw. kategorie 
kultury, zawarto m.in. w publikacji Małgorzaty Gruchoły, gdzie opisano cechy socjolo-
gicznego podejścia do kultury i podkreślono znaczenie kultury narodowej1.

Pojęcie kultury ma bogate podstawy teoretyczne. Jest rozpatrywane przez przed-
stawicieli wielu nauk. Przegląd ujęć i koncepcji filozoficznych, przykładowo, prowadzi 
do określenia dziesięciu działów odnoszących się do definicji kultury, mianowicie:
– rozumienie kultury w ujęciu historycznym, z podkreśleniem jej temporalności;
– hermeneutyczne koncepcje kultury oparte na systemie znaczeń i symboli, z trak-

towaniem kultury jako interpretacji; podstawa kultury symbolicznej;
– ujęcie genetyczne jako ewolucyjne przedłużenie natury i naturalistyczna kon-

cepcja bytu; rozpatrując przenikanie się uwarunkowań kulturowych i genetycz-
nych, w socjologii operuje się pojęciem socjobiologii, której elementem jest me-
metyka – mem stanowi przekaz kulturowy;

– jako sfera realizacja duchowości człowieka;
– traktowanie kultury w aspekcie ludzkiej kreatywności i spontaniczności w odnie-

sieniu do twórczości;
– jako system uwarunkowań i determinacji (w tym problematyka uwarunkowań 

społecznych, instytucji i wzorów postępowania, praw i tradycji);
– jako płaszczyzna interakcji miedzy ludźmi – komunikacja;

1 M. Gruchoła, Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, t. 1, s. 95–113.
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– jako system zamknięty;
– jako system uniwersalny (w tym przenikalność kulturowa); kwestie zamknięcia, 

otwarcia, ale i tożsamości kulturowej można odnosić do dwoistości struktura-
lizmu, zakładającego rozpatrywanie kultury na poziomach zewnętrznym (co się 
wiąże z różnorodnością kulturową odnośnie instytucji, wzorów i zachowań) i we-
wnętrznym (jedność kultury oparta na wspólnotowości); kultura stanowi ma-
trycę, ukrytą umysłową strukturę, której uzewnętrznienie służy realizacji podsta-
wowych potrzeb ludzkich;

– rozumienie w kontekście stałości, niezmienności, ale także zmian i nieustannej 
ewolucji, w tym kreatywności kulturowej2.
W literaturze występuje szereg pozycji odnoszących się do definicji kultury, 

m.in. prace Roberta Borocha3 czy Antoniny Kłoskowskiej4. Autorka ta wydzieliła 
m.in. takie kategorie kultury jak kulturę bytu (związaną z kulturą materialną, w tym 
z porządkiem technologicznym), kulturę społeczną ( obejmującą religię, poznawcze 
aspekty nauki, zabawę oraz sztukę) i kulturę symboliczną, obejmująca kulturę lu-
dową, kulturę elitarną oraz wyższą kulturę popularną5. Katarzyna Kowalczyk i Mi-
chał Szukała analizują podstawy kultury organizacyjnej oraz omawiają fazy rozwoju 
grupy i związane z tym zmiany kultury organizacyjnej według Edgara Scheina. Pod-
stawą kultury według Scheina jest rdzeń, który stanowią nieuświadamiane przez 
członków organizacji założenia kulturowe. Dalsze rozwijanie tego modelu dotyczy 
tego, że podstawowym celem organizacji jest utrzymanie tożsamości, ale rozpatry-
wane są też zmiany kulturowe. Kultura organizacyjna podlega pomiarowi. Jako mo-
dele pomiarowe wymienia się:
– model CVF, z wykorzystaniem metody ilościowej; wymiary: zewnętrzny i we-

wnętrzny, stabilizacja i elastyczność; występują: kultury klanu, adhokracji, rynku 
i hierarchii (adhokracja wiąże się z ryzykiem); na tej bazie tworzony jest model 
OCAI; 

– wykorzystanie metod jakościowych wywodzących się z antropologii kulturowej 
(oparcie się o symbole i interpretacje) w oparciu o metodę Geerca tzw. gęstego 
opisu, czyli gromadzenia szczegółowych informacji o kulturach; stosuje się me-
tody etnograficzne, w naturalnym środowisku badanego, z wykorzystaniem gę-
stego opisu, ale i triangulacji metod i źródeł;

– analizę danych jakościowych stanowiących podstawę tzw. techniki teorii ugrunto-
wanej; stosuje się badania oddolne, terenowe, oparte na systematycznym podsu-
mowywaniem dla znalezienia regularności6.
Omawiane treści teoretyczne zawarte w literaturze przedmiotu znajdują swoje 

odniesienie w zawartości niniejszego zeszytu. Podejście socjologiczne odpowiada 

2 J. Hańderek, Pojęcia i definicje kultury, [w:] Filozofia kultury, red. P. Mróz, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 23–42.

3 R. Boroch, Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, Bel Studio, Warszawa 
2013.

4 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, WN PWN, Warszawa 2007.
5 Ibidem.
6 K. Kowalczyk, M. Szukała, Teorie kultury organizacji, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – 

przegląd perspektyw teoretycznych, red. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 430–438.
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tytułowi prezentowanego numeru, który eksponuje nastawienie społeczne. W tytule 
podnoszony jest także aspekt organizacyjny, kojarzony z problematyką zarządzania, 
który można wiązać m.in. ze zmianami kultur organizacyjnych.

Problematyka kultury bezpieczeństwa jest tematem coraz szerzej podejmo-
wanym w ramach nauk o bezpieczeństwie. Mając na uwadze usytuowanie kultury 
informacyjnej, zdaniem Hanny Batorowskiej w ramach kultury rozpatruje się kulturę 
bezpieczeństwa (zawierająca kulturę informacyjną, kulturę obronności oraz kulturę 
organizacyjną), kulturę pracy (obejmującą kulturę ekonomiczną i kulturę techniczną, 
obie z udziałem kultury informacyjnej), kulturę polityczną i inne7. W ostatnim okresie 
pojawiają się specjalistyczne opracowania związane z problemami kultury bezpie-
czeństwa8, która rozpatrywana jest m.in. na poziomie lokalnym, w tym wobec funk-
cjonowania systemu zarządzania kryzysowego na poziomie miast i gmin. Zbigniew 
Ścibiorek rozpatruje problemy kulturowe w aspekcie zarządzania, zwracając uwagę 
na zagrożenia pokoju w różnych częściach świata9. Analizowane są m.in. szczegółowe 
problemy migracyjne, także  w kontekście wielokulturowości10. 

Kultura bezpieczeństwa odnoszona jest do szeregu kwestii szczegółowych, w tym 
m.in. do problemów transportu, ruchu drogowego, łańcuchów dostaw, bezpieczeń-
stwa ekologicznego czy energetycznego lub bezpieczeństwa pracy. Aspekty kultury 
bezpieczeństwa można odnosić do problematyki mediów11. 

Kultura bezpieczeństwa wiąże się ze współczesnymi koncepcjami związanymi 
m.in. z rozwojem miast (o tych koncepcjach mowa jest w niniejszym zeszycie w dwóch 
recenzjach), a w recenzowanej książce poświęconej bezpieczeństwu transportu kole-
jowego zawarto fragment poświęcony problematyce kultury bezpieczeństwa w tym 
rodzaju transportu. Problematyka kultury bezpieczeństwa jest podejmowana na 
poziomie praktycznym, np. w postaci szkoleń związanych z kulturą bezpieczeństwa 
w transporcie.

Prezentowane w zeszycie artykuły dotyczą zarówno kwestii teoretycznych, jak 
i praktycznych. Teksty teoretyczne odnoszą się do stanu wiedzy odnośnie kultury bez-
pieczeństwa, a także wybranych aspektów szczegółowych, takich jak wpływ różnych 
kultur na kultury organizacyjne, zachowania rynków finansowych, aspektów psycho-
logicznych, zarządzania wiedzą, problematyki funkcjonowania elementów systemu 
bezpieczeństwa czy problematyki bezpieczeństwa pracy. Rozważania praktyczne 

7 H. Batorowska, Wybrane problemy kultury bezpieczeństwa, kultury informacyjnej i bezpieczeństwa 
informacyjnego w refleksji nad funkcjonowaniem człowieka w świetle informacji, [w:] Kultura infor-
macyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, t. 2, red. H. Batorowska, Z. Kwiasowski, 
cz. 1: Kultura informacyjna w perspektywie nauk o bezpieczeństwie i informacji, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2016, s. 22–44.

8 Przykładem mogą być publikacje Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
9 Z. Ścibiorek, Contemporary Conditions of Management Culture, “The Voice of Security Awareness”, 

January–June 2017, Vol. 1, Issue 1 (1), s. 69–82.
10 T. Szyszlak, The Khanty–Mansi Problems with Multiculturalism. The Effect of the Muslim Immigration 

on the Security of the Russian Federation’s Subarctic Subject, “The Voice of Security Awareness”, Ja-
nuary–June 2017, Vol. 1, Issue 1 (1), s. 83–97.

11 A. Chodyński, Zarządzanie mediami a bezpieczeństwo, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 4 
(XXIX), s. 31–48; idem, Media in the Realization of the Concept of Responsible business, [w:] Business 
and Media at the Dawn of the 21st Century. Polish and Slovenian Experiences, ed. K. Pokorna-Ignato-
wicz, M. Majorek, Pearson, Harlow 2017, s. 86–101.
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dotyczą kultury bezpieczeństwa różnych podmiotów z podkreśleniem aspektów 
zarządczych.

Aspekty zarządcze są podkreślane w dwóch opracowaniach związanych z proble-
matyką pracy: jeden dotyczy zagrożeń pracy pielęgniarki, drugi odnosi się do wspie-
rania firm przez urząd pracy. Drugi z tekstów można wiązać z problematyką rynku 
pracy i związanego z tym bezpieczeństwa społecznego. 

W zeszycie zawarto nie tylko część historyczną, lecz również sprawozdania z semi-
narium i konferencji.


