
STRATEGIA  DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „ZACHODNIOPOMORSKIE 
FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRO DOMO SUA” 

 
ROZDZIAŁ I 

Misja Stowarzyszenia 
 

Art. 1. Stowarzyszenie za szczególny powód swojego istnienia przyjmuje działalność głównie 
edukacyjną na rzecz świadomości, nie tylko środowisk akademickich, ale także ogółu 
społeczności polegającą na unaocznianiu roli bezpieczeństwa narodowego jako 
nadrzędnej wartości, potrzeby narodowej i priorytetowego celu działalności państwa, 
jednostek i grup społecznych w kreowaniu procesu gwarantującego trwały, wolny od 
zakłóceń byt i rozwój narodowy (regionalny, lokalny), elementy ochrony i obrony, 
jednostek i całego społeczeństwa, jak również wartości podlegających szczególnej trosce. 

Art. 2. Spełniając swoją misję Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw wszelkim programom  
w zakresie obywatelskiej edukacji, kształcenia i badań naukowych na rzecz 
powszechności bezpieczeństwa narodowego – wpisując się tym samym w główne 
rekomendacje ostatniego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. 

 
ROZDZIAŁ II 

Rola Stowarzyszenia 
 

Art. 3. Korzystając z konstytucyjnych, obywatelskich uprawnień możliwości równego prawa 
czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów, 
Stowarzyszenie swoją aktywnością obejmie szerokie pasmo działań odnoszących się do 
kwestii powszechnie rozumianego bezpieczeństwa, a w tym w szczególności: 
1). aktywne kontrargumentowanie Pijarowskim technikom „czarnej propagandy sukcesu” 

– fanfaronady wypaczającej realny obraz bezpieczeństwa państwa w odbiorze 
społecznym poprzez kreowanie ambiwalentnych, odrębnych i krytycznych, popartych 
rzetelnymi argumentami, poglądów dla kontrowersyjnych opinii ośrodków  
o tendencyjnych przekonaniach; 

2). dekonspirowanie procederów osłabiających bezpieczeństwo narodowe, a tym samym 
pozycję Polski w sojuszu i systemie bezpieczeństwa regionalnego, globalnego; 

3). analizowanie decyzji politycznych oraz konkretnych decydentów w dziedzinie 
obronności, a w tym funkcjonowania tak Sił Zbrojnych – jako fundamentalnego filara 
bezpieczeństwa, jak i pozostałych elementów podsystemów ochronnych systemu 
bezpieczeństwa narodowego; 

4). oparty na solidnych podstawach krytycyzm oraz bezstronną ocenę stanu obronności,  
a w tym stanu armii ukierunkowywać na kreowanie poglądów oraz sugestii, którym 
przyświeca dobro wspólne – bezpieczeństwo narodowe. 

 
ROZDZIAŁ III 

Program Stowarzyszenia 
 

Art. 4. W ogólnych założeniach swojej działalności Stowarzyszenie skupi wysiłki na 
następujących zadaniach: 
1). propagowaniu wartości patriotycznych poprzez popularyzowanie wiedzy 

wynikającej z uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego we współczesnym 
środowisku bezpieczeństwa; 

2). utożsamianiu ultranowoczesnego społeczeństwa z bezpieczeństwem narodowym 
oraz obywatelską potrzebą jego kreowania; 



3). krzewieniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, głównie w kontekście 
współczesnych zagrożeń; 

4). rozpowszechnianiu wiedzy oraz wspieraniu w kształtowaniu umiejętności w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem oraz procesami bezpieczeństwa zachodzącymi  
w administracji państwowej, samorządowej, służbach mundurowych oraz  
u przedsiębiorców; 

5). pobudzaniu i wspieraniu postaw i działań społecznych, podłożem których jest cel 
wzmacniania bezpieczeństwa narodowego, regionalnego czy lokalnego; 

6). aktywnym wspieraniu działań związanych z transfiguracją i unowocześnianiem 
systemu bezpieczeństwa narodowego; 

7). rekomendowaniu nowatorskich, a konstruktywnych opracowań intensyfikujących 
efektywność bezpieczeństwa narodowego; 

8). wspieraniu dystrybucji założeń strategii bezpieczeństwa narodowego gwarantujących 
stabilizację państwa we współczesnym środowisku bezpieczeństwa oraz korzystnych 
dla niezakłóconego bytu i rozwoju narodowego; 

9). akcentowaniu priorytetowości ochrony wolności i praw człowieka w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego; 

10). pobudzaniu dialogu społecznego i włączaniu partnerów społecznych do działań 
związanych z celem statutowym. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Środki i narzędzia realizacji zadań przez Stowarzyszenie  
 

Art. 5. Stwarzając warunki umożliwiające osiągnięcie sformułowanego programu 
Stowarzyszenie będzie podejmować następujące środki: 
1). konsolidowanie fachowców, ekspertów oraz praktyków, których wiedza  

i doświadczenie mogą być wykorzystane w pracach na rzecz udoskonalania systemów 
bezpieczeństwa narodowego, obronności państwa oraz działalności podsystemów 
militarnego i pozamilitarnego; 

2). analizowanie i recenzowanie projektów aktów prawnych dotyczących wdrażania 
rozwiązań mających na celu stabilizowanie i umacnianie bezpieczeństwa narodowego; 

3). zgłaszanie, konsultowanie oraz sugerowanie projektów inicjatyw zmierzających do 
racjonalizacji i optymalizacji stanu bezpieczeństwa narodowego oraz transmitowanie 
ich odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom 
administracji. Za docelowe przyjmując poniższe ośrodki: 
1. lokalne i regionalne organa władzy oraz ośrodki systemu bezpieczeństwa: 

a). Urząd Miasta z Prezydentem Szczecina, 
b). Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z Wojewodą Zachodniopomorskim 

poprzez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 
c). Urząd Marszałkowski z Marszałkiem województwa Zachodniopomorskiego; 
d). Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; 
e). 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana z podległymi jednostkami; 
f). Wojewódzki Sztab Wojskowy z Wojskową Komendą Uzupełnień; 
g). Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie; 
h). Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie; 
i). inne służby, instytucje, straże, inspekcje administracji zespolonej  

i niezespolonej województwa Zachodniopomorskiego. 
2. centralne organa władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz ośrodki systemu 

bezpieczeństwa: 
a). Zwierzchnik Sił Zbrojnych z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego; 



b). Prezes Rady Ministrów z Ministrem ON oraz Ministrami innych resortów 
wydzielających siły i środki stanowiące elementy systemu bezpieczeństwa 
państwa; 

c). parlamentarne komisje obrony narodowej; 
d). organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi (DO SZ RP, DG RSZ) oraz ośrodki 

kształcenia (AON); 
e). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Narodowego; 
f). Komendy Główne: PSP, Policji, Straży Granicznej oraz innych służb 

mundurowych, służb specjalnych pozostałych instytucji działających na rzecz 
bezpieczeństwa. 

3. instytucje międzynarodowe: 
a). Komisja Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego; 
b). Komitety Planowania Obronnego i Wojskowy oraz Dowództwa Sił 

Sojuszniczych NATO; 
c). Departament Obrony USA. 

4). dokonywanie bezstronnych analiz, badań oraz mini ekspertyz w obszarach 
bezpieczeństwa; 

5). organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych 
rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa narodowego. 

Art. 6. Uwzględniając posiadane zasoby1 Stowarzyszenie stosować będzie narzędzia, które 
powinny zapewnić efektywność osiągania zamierzonych środków. Do katalogu narzędzi 
należą: 
1). organizowanie spotkań, forów oraz dyskusji panelowych w obszarach tematycznych 

związanych z obronnością i szeroko rozumianym bezpieczeństwem; 
2). rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa, jego transformacji i procesu 

implementacji poprzez eksponowanie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa 
narodowego i wewnętrznego, jego zagrożeń poprzez prowadzenie działalności 
szkoleniowej organizując: konferencje, wystawy, pokazy, odczyty, sympozja, 
seminaria, warsztaty (w tym polowe), festyny bezpieczeństwa itp.; 

3). realizowanie zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji rządowej  
i samorządowej, partie polityczne, jak również różnych projektów zakontraktowanych 
z różnego rodzaju programów różnych funduszy, fundacji i innych instytucji oraz 
przez osoby fizyczne; 

4). opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych, wydawanie publikacji  
z zakresu procesów i procedur bezpieczeństwa mających wpływ na bezpieczeństwo 
narodowe; 

5). współdziałanie z innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz 
organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi zajmującymi się pokrewną 
problematyką; 

6). informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich rezultatach za 
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. 

 
ROZDZIAŁ V 

Horyzont czasowy działalności Stowarzyszenia 
 

Art. 7. Z punktu widzenia realizowanych zamierzeń i oczekiwanych efektów opracowana 
strategia obejmuje swoim zasięgiem okres kadencji wybranych władz odnoszącym się na 
podstawie §18.2 statutu Stowarzyszenia do czterech lat, tzn. do 2018 roku. Odnosząc się 

                                                           
1 Aktualne zasoby: 38 członków. 



do długoterminowego planowania strategicznego projekt upragnionej przyszłości oraz 
skutecznych środków jej organizacji wymusza zastosowanie planowania operatywnego. 
Proces ustalania celów i działań do ich osiągnięcia w krótkoterminowym wymiarze 
zawierał będzie dwie zasadnicze fazy: zainaugurowania oraz dynamizacji/intensyfikacji. 

Art. 8. Fazę inauguracji przewiduje się na około rok czasu sugerując ramy finalne do 
października 2015 roku. Etap ten charakteryzować będą: 
1). pozycjonowanie podmiotowości Stowarzyszenia w strukturach Szczecińskiej Szkoły 

Wyższej Collegium Balticum; 
2). pozyskiwaniem środków finansowych na aktywowanie działalności Stowarzyszenia; 
3). afiliacja Stowarzyszenia z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

pokrewną problematyką; 
4). zaakcentowanie istnienia Stowarzyszenia w przestrzeni organizacji pozarządowych 

oraz w relacjach ze znaczącymi ośrodkami oddziaływującymi w merytoryczny sposób 
na aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa; 

5). częściowe – w miarę możliwości – realizowanie zadań związanych z misją, rolą oraz 
przeznaczeniem Stowarzyszenia. 

Art. 9. Po październiku 2015 roku przez kolejne lata realizowana będzie faza, której istotą 
będzie intensyfikacja skuteczności pozyskiwania środków finansowych przy 
zdynamizowaniu obszarów współdziałania w celu eskalacji nakładów na statutowe cele 
zwielokrotniając efektywność funkcjonowania Stowarzyszenia.  

 
ROZDZIAŁ VI 

Samoocena działalności Stowarzyszenia 
 

Art. 10. Ocena działalności Stowarzyszenia w zakresie uzyskiwanych efektów w stosunku do 
zakładanych celów, wraz z korektą postanowień, realizowana będzie 
dwuwarstwowo: na połączonych posiedzeniach Zarządu z Komisją Rewizyjną oraz 
na Walnym Zebraniu Członków. Podstawowymi wskaźnikami oceny będą korelacje 
pojęć koszt – efekt. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Wnioski końcowe 
 

Art. 11. Podstawowymi czynnikami determinującymi racjonalność funkcjonowania 
Stowarzyszenia będą istniejące szanse, powstające wyzwania, ponoszone ryzyka  
i pojawiające się zagrożenia. 

Art. 12. SZANSE. 
Okolicznościami sprzyjającymi realizacji interesów oraz osiąganiu celów przez 
Stowarzyszenie są: 
1). nienaganne koneksje założyciela Stowarzyszenia ze środowiskiem militarnym, 

emisariuszami instytucji centralnych struktur państwa oraz przedstawicielami 
polskiego establishmentu; 

2). asertywność i bezkompromisowość władz Stowarzyszenia w filantropijnym 
działaniu ukierunkowanym na czynieniu dobra; 

3). aprobata i orędownictwo władz Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium 
Balticum; 

4). przychylność lokalnych i regionalnych władz oraz Dowódców, Komendantów  
i Szefów instytucji związanych z bezpieczeństwem w obszarze administracyjnym 
województwa Zachodniopomorskiego; 

5). optymizm i entuzjazm członków. 



Art. 13. WYZWANIA. 
Sytuacjami problemowymi generującymi dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi 
Stowarzyszenie są mechanizmy związane ze sposobami pozyskiwania środków 
finansowych na działalność. Podjęte wstępnie procedury ukierunkowane są na: 
1). znalezienie dostępu do programów Ministerstwa ON z zakresu zadań Edukacji 

dla bezpieczeństwa; 
2). alternacja środków z funduszów Urzędów (Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, 

Miasta) – w ramach dotacji, małych dotacji i ofert na realizację zadań 
publicznych z inicjatywy wnioskodawcy; 

3). akwizycja środków z funduszy fundacji krajowych (takich między innymi, jak 
Fundacja Batorego), strukturalnych czy szwajcarskiego EOG; 

4). agitacja firm i osób prywatnych do asygnowania darowizn i sponsoringu; 
5). przy wsparciu Biura Projektów Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium 

Balticum, podjęcie starań wygrania wysoko opłacalnych projektów 
konkursowych: 

1. Fundacji Kronenberga; 
2. Fundacji Polska Miedź; 
3. Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza; 
4. Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; 
5. Fundacji Evens; 
6. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; 
7. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży; 
8. Fundacji Batorego; 
9. Programu Leonardo da Vinci; 
10. Erasmusa; 
11. Programu Razem Bezpieczniej. 

Art. 14. RYZYKA I ZAGROŻENIA. 
Za najgroźniejsze dla skutków oczekiwanego działania należy uznać: 
1). limitowane możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania  

w obszarze pozyskiwania partnerów, sojuszników i darczyńców; 
2). dyskredytacje składanych projektów konkursowych; 
3). udaremnienie naszych inicjatyw w pozyskiwaniu dotacji i małych dotacji na 

realizację zadań publicznych z Urzędów; 
4). stopień partycypacji członków Stowarzyszenia. 

 
 
 
 

PREZES STOWARZYSZENIA 
 
…………………………………. 
płk rez. dr inż. Paweł RODZOŚ 
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