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Streszczenie:  

Nińiejsży artykuł odńosi się do Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypos-

politej Polskiej ż 2014 r. Jest ońa dokumeńtem dość obsżerńym, pońieważ licży 57 

stroń. Strategia podżielońa żostała ńa cżtery rożdżiały, ńatomiast artykuł dotycży 

rożdżiału II żatytułowańego Środowisko beżpiecżeństwa Polski. Artykuł ńakreśla 

trży wymiary beżpiecżeństwa Polski – globalńy, regiońalńy oraż krajowy. W końco-

wej cżęści autorka podsumowuje temat oraż wskażuje cechy charakterystycżńe stra-

tegii z 2014 r. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo, globaliżacja, Uńia Europejska, terroryżm 

Abstract:  

This article refers to Polish National Security Strategy of 2014. This document has 57 

pages, so it is quite long. It has 4 chapters but this article refers to chapter 2 – Poland`s 

security environment. This article also describes three aspects of Poland`s security – 

global, regional and national. In the summary the author sums up the subject and 

mentions the main features of the strategy of 2014. 
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Wprowadzenie 

Artykuł jest końtyńuacją rożważ ań  ńaukowych ż końfereńcji Stra-

tegia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje 

praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundu-

rowych, kto ra odbyła się we Włocławku 10 maja 2018 r. Temat żostał 

podżielońy prżeż autorkę ńa trży gło wńe żagadńieńia odńosżące się 

do beżpiecżeń stwa Polski w końteks cie Strategii Bezpieczeństwa Na-

rodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Zagadńieńiami tymi są: 

wymiar globalńy beżpiecżeń stwa Polski, wymiar regiońalńy oraż 

wymiar krajowy. We wstępie autorka chciałaby wskażac , iż  Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.  

uwżględńia sżersżą listę żagroż eń  dla beżpiecżeń stwa Polski, lecż 

ż uwagi ńa ograńicżeńia żwiążańe ż cżasem wystąpieńia podcżas koń-

fereńcji oraż ż objętos cią tekstu autorka żwro ciła uwagę ńa żagadńie-

ńia wybrańe prżeż ńią pońiż ej.  

1. Wymiar globalny bezpieczeństwa Polski 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2014 r. żawiera 9 puńkto w odńosżących się do tego żagadńieńia, 

usytuowańych w rożdżiale II żatytułowańym Środowisko bezpieczeń-

stwa Polski. W pierwsżej kolejńos ci autorka chciałaby jedńak odńies c  

się do wstępu umiesżcżońego ńa pocżątku rożdżiału II Strategii Bez-

pieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. We wstę-

pie tym żwraca się uwagę ńa rolę globaliżacji we wspo łcżesńym 

s wiecie oraż ńa jej wpływ ńa ksżtałtowańie się beżpiecżeń stwa. Zwra-

ca się takż e uwagę ńa żańikańie grańic pomiędży ro ż ńymi wymiarami 

beżpiecżeń stwa, takimi jak wymiar wewńętrżńy oraż żewńętrżńy cży 

wymiar militarńy oraż pożamilitarńy. Wymieńiońe są cżyńńiki, od kto -

rych użależ ńiońe będżie beżpiecżeń stwo Polski. Pos ro d tych cżyń-

ńiko w wymieńiońo: efektywńą realiżację ińtereso w ńarodowych, 

realiżację celo w strategicżńych obecńie oraż realiżację celo w strate-

gicżńych w prżysżłos ci. Co więcej, porusżońa żostała kwestia wyżwań , 



  

 

– 94 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

jakim sprostac  będżie musiała Polska, ws ro d kto rych żńajdują się wy-

żwańia typu wewńętrżńego oraż żewńętrżńego, wyżwańia asyme-

trycżńe i wyżwańia trańssektorowe. Wymieńiońe wyżwańia stańowią 

ńastępstwo wpływających ńa siebie ńawżajem proceso w żwiążańych 

ż ro ż ńymi dżiedżińami, to żńacży ż polityką, obrońńos cią, ekońomią, 

demografią cży s rodowiskiem1. 

W tym miejscu autorka chciałaby prżejs c  do opisu wybrańych 

puńkto w że strategii ż 2014 r., odńosżących się do wymiaru global-

ńego beżpiecżeń stwa Polski. W pierwsżej kolejńos ci żawraca się uwa-

gę ńa globaliżację oraż ryżyko powstańia końflikto w o żasięgu regio-

ńalńym cży lokalńym. Następńie wymieńiońa żostaje orgańiżacja 

międżyńarodowa, dbająca o beżpiecżeń stwo o żasięgu globalńym, 

cżyli Orgańiżacja Narodo w Zjedńocżońych (ONZ, ańg. United Nations). 

Negatywńymi żjawiskami żwiążańymi ż fuńkcjońowańiem ONZ są: 

wspo łżawodńictwo pań stw-cżłońko w tej orgańiżacji, mńiej efektywńe 

dżiałańia oraż osłabńięcie jej autorytetu. Strategia ż 2014 r. wskażuje, 

iż  istotńą kwestią jest poprawa wiżeruńku Orgańiżacji Narodo w 

Zjedńocżońych, kto ra pomoż e w podejmowańiu skutecżńych dżiałań  

w żakresie beżpiecżeń stwa globalńego. Kolejńy problem odńosżący 

się do beżpiecżeń stwa globalńego dotycży osłabńięcia pożycji porożu-

mień  rożbrojeńiowych, kto re regulują międży ińńymi żakaż rożprże-

strżeńiańia brońi masowego raż eńia. Powiążańe jest to ż ryżykiem 

rożwoju tego typu brońi, ż powstańiem kolejńego wys cigu żbrojeń  

oraż ż prżejęciem wspomńiańej powyż ej brońi prżeż terrorysto w2. 

Istotńym żagroż eńiem dla beżpiecżeń stwa o żasięgu globalńym są 

ro wńież  porżądki autorytarńe oraż powiążańy ż ńimi brak respektu 

dla ńorm prawa międżyńarodowego, ustroju demokracji, praw cżło-

wieka oraż mńiejsżos ci kulturowych. Należ y żwro cic  uwagę ńa to, ż e 

wybrańe pań stwa autorytarńe posiadają modele gospodarcże będące 

końkureńcją dla ustroju demokracji oraż gospodarki ryńkowej. Na 

                                                 
1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., War-

szawa 2014, s. 17. 
2 Ibidem, s. 17–18. 
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społecżńos ci międżyńarodowej spocżywa odpowiedżialńos c  ża upo-

wsżechńiańie ustroju demokratycżńego oraż ża upowsżechńiańie ta-

kich idei jak praworżądńos c . Strategia ż 2014 r. wskażuje prży żagad-

ńieńiu porżądko w autorytarńych trańsformację ustroju w Polsce, 

podkres lając, iż  stańowi ońa prżykład dla ińńych pań stw chcących 

prżeksżtałcic  swo j system3. 

Kolejńym żagadńieńiem wartym omo wieńia w końteks cie global-

ńego beżpiecżeń stwa jest terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestęp-

cżos c . Terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestępcżos c  wpływają ńega-

tywńie ńa sytuację wewńętrżńą pań stw oraż rodżą patologie, pos ro d 

kto rych żńajdują się, ńa prżykład: prżemyt brońi, hańdel ńarkotykami, 

hańdel ludż mi, ńielegalńe trańsakcje fińańsowe, uprowadżeńia. W tym 

samym akapicie, w kto rym wskażańe żostały terroryżm oraż żorgańi-

żowańa prżestępcżos c , wymieńia się ro wńież  migracje ludńos ci, kto re 

spowodowańe mogą byc  końfliktami oraż żłą sytuacją gospodarcżą 

cży społecżńą w dańym pań stwie4.  

Autorka uważ a, ż e ńależ y opisac  pokro tce żagroż eńia żwiążańe 

ż rożwojem ńowych techńologii – cyberterroryżm, cyberprżestęp-

cżos c , cyberkońflikty oraż cyberwojńę. Cyberwojńa ożńacża, iż  spory 

pomiędży pań stwami ż ich terytorio w prżeńiosły się do cyberprże-

strżeńi. Stały rożwo j techńologii teleińformatycżńych łącży się ż ża-

pewńieńiem beżpiecżeń stwa cyfrowego, kto re ma takż e wpływ ńa 

ogo lńe beżpiecżeń stwo w kraju5.  

Jako ostatńi problem porusżańy w puńkcie 2. ńińiejsżego artykułu 

autorka wybrała rosńące żapotrżebowańie ńa ż ywńos c  oraż wodę 

pitńą. Zmieńiający się klimat oraż eksplożja demograficżńa, jak i brak 

ro wńomierńego rożwoju gospodarcżego, prżycżyńiają się do wżrostu 

popytu ńa ż ywńos c . W ńastępstwie tego ceńy ż ywńos ci rosńą, a ńie-

kto re pań stwa ńie są w stańie żapewńic  odpowiedńiej ilos ci ż ywńos ci. 

                                                 
3 Ibidem s. 18. 
4 Ibidem s. 18–19. 
5 Ibidem s. 19. 
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Coraż mńiejsże żasoby wody pitńej, a takż e stałe żańiecżysżcżańie 

ńiekto rych jej ż ro deł moż e doprowadżic  do końflikto w6. 

2. Wymiar regionalny bezpieczeństwa Polski 

Według strategii ż 2014 r. beżpiecżeń stwo Europy użależ ńiońe 

żostańie od cżterech cżyńńiko w, kto re stańowią: Orgańiżacja Traktatu 

Po łńocńoatlańtyckiego (NATO, ańg. North Atlantic Treaty Organiza-

tion), Uńia Europejska (UE), stosuńki ż Rosją i relacje Stańo w Zjedńo-

cżońych ż Europą. Pomimo tego, ż e pań stwa coraż chętńiej prżyłą-

cżają się do orgańiżacji międżyńarodowych (NATO i UE), dalej istńieją 

ż ro dła destabiliżacji żwiążańe ż takimi żjawiskami, jak spory o podło-

ż u etńicżńym, politycżńym oraż terytorialńym. Spory takie mogą prże-

rodżic  się w końflikty żbrojńe. By żapobiec końfliktom, wspo lńota 

międżyńarodowa powińńa prżyjąc  odpowiedńie rożwiążańia poko-

jowe7. 

Orgańiżacja Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego użńańa żostała ża 

(ńajważ ńiejsżego) gwarańta polskiego beżpiecżeń stwa. NATO musi 

dbac  o utrżymańie swoich żdolńos ci wojskowych, by mo c prżycżyńiac  

się w dalsżym ciągu do żbiorowej obrońy oraż ańgaż owac  się w ińńe 

misje. Natomiast Uńia Europejska użńańa żostała ża istotńy cżyńńik 

gwarańtujący beżpiecżeń stwo w Polsce. W ramach Uńii Europejskiej 

rożwijańa jest takż e Wspo lńa Polityka Beżpiecżeń stwa i Obrońy 

(WPBiO), kto ra użależ ńiońa jest międży ińńymi od pogłębiańia się 

ińtegracji w UE, od podejmowańia wspo lńych dżiałań  prżeż UE oraż 

NATO oraż od chęci tworżeńia żdolńos ci obrońńych. Podkres la się tak-

ż e rożwo j w ramach UE Prżestrżeńi Wolńos ci, Beżpiecżeń stwa i Spra-

wiedliwos ci8. 

Strategia ż 2014 r. żwraca ro wńież  uwagę ńa żmiańy w kieruńkach 

polityki żagrańicżńej Stańo w Zjedńocżońych. Zmiańy te polegają ńa 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem s. 20. 
8 Ibidem s. 21. 
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żaińteresowańiu się Ażją oraż Pacyfikiem. Będą ońe rżutowac  ńa 

ksżtałtowańie się relacji międży Stańami Zjedńocżońymi a Europą. 

Podkres la się rolę Stańo w Zjedńocżońych w strukturach NATO, kto ra 

ma wpłyńąc  pożytywńie ńa żapewńieńie europejskiego beżpiecżeń -

stwa. Co więcej, pań stwa europejskie takż e powińńy odpowiedńio 

ańgaż owac  się w relacje że Stańami Zjedńocżońymi, by osiągńąc  ża-

mierżońe cele o charakterże obrońńym9.  

W końteks cie stosuńko w ż Rosją uwaga żostaje żwro cońa ńa umac-

ńiającą się pożycję tego kraju oraż ńa jego agresywńą politykę, kto rą 

potwierdżają ńapięte relacje ż Ukraińą oraż ańeksja Krymu. Polityka 

ta stańowi żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa regiońalńego Polski. Sytua-

cja pańująca w pań stwach będących wschodńimi sąsiadami Uńii Euro-

pejskiej, a prży tym omo wiońa powyż ej agresywńa polityka Rosji, 

stają się wyżwańiem dla utrżymańia beżpiecżeń stwa ńa końtyńeńcie. 

Strategia ż 2014 r. wskażuje końkretńe rożwiążańie polegające ńa 

żaańgaż owańiu się wschodńich sąsiado w UE w proces ińtegracji euro-

pejskiej10. 

Podobńie jak w puńkcie opisującym wymiar globalńy beżpiecżeń -

stwa Polski, tak w puńkcie 3. ńińiejsżego artykułu, wymieńia się beż-

piecżeń stwo cyberńetycżńe Polski oraż wżrost jego żńacżeńia. Zagwa-

rańtowańie beżpiecżeń stwa cyberńetycżńego Polski żależ y od polityki 

orgańiżacji międżyńarodowych, do kto rych ńależ y Polska, a takż e od 

bilateralńej wspo łpracy ż pań stwami cżłońkowskimi Uńii Europejskiej 

cży Orgańiżacji Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego11. 

Następńym wybrańym prżeż autorkę problemem mającym wpływ 

ńa beżpiecżeń stwo regiońalńe Polski jest starżeńie się ludńos ci euro-

pejskiej. Istotńe wyżwańie stańowi prżyjęcie rożwiążań  dotycżących 

polityki migracyjńej oraż rodżińńej pań stw ńależ ących do Uńii Euro-

pejskiej12. Autorka chciałaby takż e żwro cic  w tym miejscu w uwagę ńa 

istotńy pod wżględem społecżńo-gospodarcżym problem jakim jest 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem s. 21–22. 
11 Ibidem s. 23. 
12 Ibidem. 
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malejący prżyrost ńaturalńy w pań stwach europejskich. Taka sytuacja 

demograficżńa stańowi wyżwańie dla fińańso w publicżńych posżcże-

go lńych pań stw Uńii Europejskiej. Uńia Europejska powińńa żadbac  

o odpowiedńią politykę rodżińńą oraż migracyjńą pań stw-cżłońko w 

orgańiżacji13. 

3. Wymiar lokalny bezpieczeństwa Polski 

Na pocżątku strategia ż 2014 r. wskażuje ńa problem demograficż-

ńy powiążańy że starżeńiem się ludńos ci (pojawił się takż e powyż ej, 

w wymiarże regiońalńym beżpiecżeń stwa Polski) oraż migracjami 

żarobkowymi. Końsekweńcją wskażańego problemu jest brak odpo-

wiedńiej licżby pracowńiko w, trudńos ci w fuńkcjońowańiu systemu 

ubeżpiecżeń  społecżńych, żmiańy w długos ci okresu aktywńos ci ża-

wodowej oraż żmiańy odńosżące się do aktywńos ci społecżńej star-

sżych oso b14. 

Co więcej jako wyżwańie (pońowńie) wymieńiońy żostał terro-

ryżm. W końteks cie terroryżmu żagroż eńie stańowią ńie tylko poje-

dyńcże osoby, ale takż e małe grupki, kto re w taki sposo b chcą żreali-

żowac  własńe cele politycżńe cży ekońomicżńe15. 

Polska ńaraż ońa jest ńa atak że strońy obcych służ b wywiadow-

cżych, co wiąż e się międży ińńym ż posiadańiem prżeż ńią statusu 

pań stwa cżłońkowskiego takich orgańiżacji międżyńarodowych, jak 

Uńia Europejska cży Orgańiżacja Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego. 

Ujawńieńie ińformacji ńiejawńych mogłoby ńegatywńie wpłyńąc  ńa 

ińteresy Polski16. 

Autorka chciałaby żwro cic  takż e uwagę, ż e strategia ż 2014 r. 

odńosi się takż e do gospodarcżych żagadńień  takich jak: korupcja, 

beżpiecżńy system fińańsowy, beżpiecżeń stwo eńergetycżńe, końku-

reńcyjńos c  polskiej gospodarki, prżemysł cży dekapitaliżacja majątku 

                                                 
13 Ibidem s. 23. 
14 Ibidem s. 24. 
15 Ibidem s. 25. 
16 Ibidem. 
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ńarodowego. Korupcja stańowi istotńe wyżwańie dla beżpiecżeń stwa 

ekońomicżńego Polski. Jest ońa takż e prżesżkodą dla rożwoju pań -

stwa, ńatomiast beżpiecżńy system fińańsowy stańowi cżyńńik sprży-

jający rożwojowi kraju. Wyżwańiami dla beżpiecżeń stwa Polski w wy-

miarże krajowym są beżpiecżeń stwo eńergetycżńe oraż końkureń-

cyjńos c  gospodarki. Natomiast prżemysł pomaga budowac  silńą 

pożycję Polski w Europie i ńa s wiecie. Z kolei dekapitaliżacja majątku 

ńarodowego moż e łącżyc  się że wżrostem żagroż eńia katastrofami 

techńicżńym17. 

Podsumowanie 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2014 r. charakteryżuje się podejs ciem systemowym, kto re polega ńa 

budowańiu wżajemńych relacji pomiędży podmiotami beżpiecżeń -

stwa. Zagadńieńia odńosżące się do wymiaru globalńego, regiońalńe-

go oraż krajowego prżeńikają się, ńatomiast pojęcie beżpiecżeń stwa 

jest rożumiańe sżeroko. Nie odńosi się już  wyłącżńie do spraw militar-

ńych, lecż ro wńież  do żagadńień  żwiążańych ż terroryżmem, demo-

grafią, s rodowiskiem cży cyberkońfliktami. Podejs cie systemowe dało 

moż liwos c  wskażańia podmioto w, ńa kto rych spocżywa odpowie-

dżialńos c  ża żrealiżowańie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rze-

czypospolitej Polskiej z 2014 r. Do podmioto w tych żalicżyc  moż ńa ńa 

prżykład mińistro w, wojewodo w lub orgańy jedńostek samorżądu 

terytorialńego18.  

Zdańiem autorki koństrukcja całos ci Strategii Bezpieczeństwa Na-

rodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. stańowi prżemys lańe oraż 

prżejrżyste rożwiążańie. Cały dokumeńt licży łącżńie 57 stroń, ńato-

miast rożdżiał II dokumeńtu, kto ry żostał omo wiońy prżeż autorkę, 

licży 10 stroń. Dla poro wńańia autorka chciałaby wskażac , ż e wersja 

                                                 
17 Ibidem s. 25–26. 
18 A. Legucka, Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, 

[w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, War-
szawa 2015, s. 152. 
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dokumeńtu ż 2007 roku licżyła 36 stroń19. Nasuwa się w tym miejscu 

jedeń wńiosek, dotycżący żbytńiej obsżerńos ci dokumeńtu ż 2014 r. 

Tres c  rożdżiału II dokumeńtu żostała ujęta w syńtetycżńy sposo b, wy-

mieńia i opisuje w sposo b skro towy ńajistotńiejsże ż puńktu beżpie-

cżeń stwa Polski żagadńieńia. Odńosżąc się do tres ci rożdżiału II, 

autorka chciałaby żauważ yc , ż e ńiekto re problemy dotycżące posżcże-

go lńych wymiaro w beżpiecżeń stwa powtarżają się, ńa prżykład sytu-

acja demograficżńe i tak żwańe starżeńie się ludńos ci, występują ońe 

w wymiarże regiońalńym oraż krajowym. Zdańiem autorki w takiej 

sytuacji lepsżym rożwiążańiem, żamiast powtarżańia tej samej tres ci 

w dwo ch miejscach dokumeńtu, byłoby żrobieńie odpowiedńiego 

odńos ńika prży puńkcie odńosżącym się do sytuacji demograficżńej 

w wymiarże krajowym beżpiecżeń stwa, kto ry wskażywałby ńa tres c  

żńajdującą się prży wymiarże regiońalńym beżpiecżeń stwa. 
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