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* * * 
Szanowni Czytelnicy 

Na naszych oczach dokonuje się dynamiczny, nieporównywalny  
z dotychczasowym, postęp w dziedzinie ekonomii i technologii. Opisywana 
przez Alwina Tofflera „trzecia fala” i „Era Wiedzy” Petera Druckera stały się 
rzeczywistością społeczną. Silna pozycja i zdolność rozwoju organizacji 
uzaleŜnione są dziś w pierwszym rzędzie od wiedzy i umiejętności. Dlatego 
właśnie w organizacjach gospodarczych wdraŜa się i z powodzeniem 
stosuje zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie kompetencjami, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie twórczością i zarządzanie innowacyjno-
partycypacyjne, a ich strukturę kształtuje tak, by nabierały cech organizacji 
uczących się. Instytucje państwowe będą przejmować to podejście do 
osiągania sukcesu, uzyskiwania adekwatnej do stanu otoczenia sprawności, 
przez ciągłe podnoszenie umiejętności organizacji. Trwająca aktualnie 
dyskusja nad nowym sposobem kształcenia kadr StraŜy Granicznej 
antycypuje przyszłe potrzeby w dziedzinie ochrony granic RP. RozwaŜa się 
w jej toku zdecentralizowany, odpowiadający współczesnym trendom, 
model szkolenia, który zapewni duŜo większą partycypację jednostek 
organizacyjnych SG w rozwoju potencjału ludzkiego. 

Redakcja Biuletynu Ŝywi nadzieję, Ŝe znajduje się w nurcie działań, 
podnoszących stan wiedzy funkcjonariuszy SG. Poddajemy się ocenie, 
zwracając jednocześnie uwagę na spis wszystkich opublikowanych 
artykułów (Biuletyn 4/2000) i podsumowanie Andrzeja Skorka – Zastępcy 
Redaktora Naczelnego – umieszczone w niniejszym zeszycie. 

W bieŜącym wydaniu znajdziecie Państwo cykl artykułów 
rozwijających dokonania na niwie etyki zawodowej funkcjonariuszy SG,  
a takŜe dociekania w sferze prawa i logistyki. Mamy moŜliwość zapoznać 
się z metodami zarządzania łańcuchem dostaw w zaprzyjaźnionej z COS 
SG i wykonującej podobne zadania szkole wojskowej, gdzie jak wiem od 
Autora, cyt. „samochód po zaopatrzenie wyjeŜdŜa z jednostki jeden raz  
w tygodniu”. Logistyka w wymiarze kontynentalnym jest składnikiem 
otoczenia StraŜy Granicznej i o tych uwarunkowaniach informuje Waldemar 
Więcek. 

Ponadto uwadze Czytelników polecam analizę sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy SG, podsumowanie współpracy Morskiego Oddziału SG  
z instytucjami międzynarodowymi regionu Morza Bałtyckiego oraz drugą 
część artykułu o kadrach Inspektoratu StraŜy Granicznej w Chojnicach. 

NiezaleŜnie zaś od zainteresowań kaŜdy funkcjonariusz winien 
zapoznać się z kolejną w Biuletynie wstrząsającą relacją o wojennych 
losach Ŝołnierza KOP. 
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