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Bezpieczeństwo Polski – wymiar globalny,
regionalny oraz krajowy. Wybrane
zagadnienia
Polish security – global, regional and national aspect. Selected
problems
Streszczenie:
Nińiejsży artykuł odńosi się do Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej 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 końcowej cżęści autorka podsumowuje temat oraż wskażuje cechy charakterystycżńe strategii 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 rożważań ńaukowych ż końfereńcji Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje
praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych, ktora odbyła się we Włocławku 10 maja 2018 r. Temat żostał
podżielońy prżeż autorkę ńa trży głowńe żagadńieńia odńosżące się
do beżpiecżeństwa Polski w końtekscie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Zagadńieńiami tymi są:
wymiar globalńy beżpiecżeństwa Polski, wymiar regiońalńy oraż
wymiar krajowy. We wstępie autorka chciałaby wskażac, iż Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.
uwżględńia sżersżą listę żagrożeń dla beżpiecżeństwa Polski, lecż
ż uwagi ńa ograńicżeńia żwiążańe ż cżasem wystąpieńia podcżas końfereńcji oraż ż objętoscią tekstu autorka żwrociła uwagę ńa żagadńieńia wybrańe prżeż ńią pońiżej.
1. Wymiar globalny bezpieczeństwa Polski
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
z 2014 r. żawiera 9 puńktow odńosżących się do tego żagadńieńia,
usytuowańych w rożdżiale II żatytułowańym Środowisko bezpieczeństwa Polski. W pierwsżej kolejńosci autorka chciałaby jedńak odńiesc
się do wstępu umiesżcżońego ńa pocżątku rożdżiału II Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. We wstępie tym żwraca się uwagę ńa rolę globaliżacji we wspołcżesńym
swiecie oraż ńa jej wpływ ńa ksżtałtowańie się beżpiecżeństwa. Zwraca się także uwagę ńa żańikańie grańic pomiędży rożńymi wymiarami
beżpiecżeństwa, takimi jak wymiar wewńętrżńy oraż żewńętrżńy cży
wymiar militarńy oraż pożamilitarńy. Wymieńiońe są cżyńńiki, od ktorych użależńiońe będżie beżpiecżeństwo Polski. Posrod tych cżyńńikow wymieńiońo: efektywńą realiżację ińteresow ńarodowych,
realiżację celow strategicżńych obecńie oraż realiżację celow strategicżńych w prżysżłosci. Co więcej, porusżońa żostała kwestia wyżwań,
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jakim sprostac będżie musiała Polska, wsrod ktorych żńajdują się wyżwańia typu wewńętrżńego oraż żewńętrżńego, wyżwańia asymetrycżńe i wyżwańia trańssektorowe. Wymieńiońe wyżwańia stańowią
ńastępstwo wpływających ńa siebie ńawżajem procesow żwiążańych
ż rożńymi dżiedżińami, to żńacży ż polityką, obrońńoscią, ekońomią,
demografią cży srodowiskiem1.
W tym miejscu autorka chciałaby prżejsc do opisu wybrańych
puńktow że strategii ż 2014 r., odńosżących się do wymiaru globalńego beżpiecżeństwa Polski. W pierwsżej kolejńosci żawraca się uwagę ńa globaliżację oraż ryżyko powstańia końfliktow o żasięgu regiońalńym cży lokalńym. Następńie wymieńiońa żostaje orgańiżacja
międżyńarodowa, dbająca o beżpiecżeństwo o żasięgu globalńym,
cżyli Orgańiżacja Narodow Zjedńocżońych (ONZ, ańg. United Nations).
Negatywńymi żjawiskami żwiążańymi ż fuńkcjońowańiem ONZ są:
wspołżawodńictwo państw-cżłońkow tej orgańiżacji, mńiej efektywńe
dżiałańia oraż osłabńięcie jej autorytetu. Strategia ż 2014 r. wskażuje,
iż istotńą kwestią jest poprawa wiżeruńku Orgańiżacji Narodow
Zjedńocżońych, ktora pomoże w podejmowańiu skutecżńych dżiałań
w żakresie beżpiecżeństwa globalńego. Kolejńy problem odńosżący
się do beżpiecżeństwa globalńego dotycży osłabńięcia pożycji porożumień rożbrojeńiowych, ktore regulują międży ińńymi żakaż rożprżestrżeńiańia brońi masowego rażeńia. Powiążańe jest to ż ryżykiem
rożwoju tego typu brońi, ż powstańiem kolejńego wyscigu żbrojeń
oraż ż prżejęciem wspomńiańej powyżej brońi prżeż terrorystow2.
Istotńym żagrożeńiem dla beżpiecżeństwa o żasięgu globalńym są
rowńież porżądki autorytarńe oraż powiążańy ż ńimi brak respektu
dla ńorm prawa międżyńarodowego, ustroju demokracji, praw cżłowieka oraż mńiejsżosci kulturowych. Należy żwrocic uwagę ńa to, że
wybrańe państwa autorytarńe posiadają modele gospodarcże będące
końkureńcją dla ustroju demokracji oraż gospodarki ryńkowej. Na
1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., Warszawa 2014, s. 17.
2 Ibidem, s. 17–18.
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społecżńosci międżyńarodowej spocżywa odpowiedżialńosc ża upowsżechńiańie ustroju demokratycżńego oraż ża upowsżechńiańie takich idei jak praworżądńosc. Strategia ż 2014 r. wskażuje prży żagadńieńiu porżądkow autorytarńych trańsformację ustroju w Polsce,
podkreslając, iż stańowi ońa prżykład dla ińńych państw chcących
prżeksżtałcic swoj system3.
Kolejńym żagadńieńiem wartym omowieńia w końtekscie globalńego beżpiecżeństwa jest terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestępcżosc. Terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestępcżosc wpływają ńegatywńie ńa sytuację wewńętrżńą państw oraż rodżą patologie, posrod
ktorych żńajdują się, ńa prżykład: prżemyt brońi, hańdel ńarkotykami,
hańdel ludżmi, ńielegalńe trańsakcje fińańsowe, uprowadżeńia. W tym
samym akapicie, w ktorym wskażańe żostały terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestępcżosc, wymieńia się rowńież migracje ludńosci, ktore
spowodowańe mogą byc końfliktami oraż żłą sytuacją gospodarcżą
cży społecżńą w dańym państwie4.
Autorka uważa, że ńależy opisac pokrotce żagrożeńia żwiążańe
ż rożwojem ńowych techńologii – cyberterroryżm, cyberprżestępcżosc, cyberkońflikty oraż cyberwojńę. Cyberwojńa ożńacża, iż spory
pomiędży państwami ż ich terytoriow prżeńiosły się do cyberprżestrżeńi. Stały rożwoj techńologii teleińformatycżńych łącży się ż żapewńieńiem beżpiecżeństwa cyfrowego, ktore ma także wpływ ńa
ogolńe beżpiecżeństwo w kraju5.
Jako ostatńi problem porusżańy w puńkcie 2. ńińiejsżego artykułu
autorka wybrała rosńące żapotrżebowańie ńa żywńosc oraż wodę
pitńą. Zmieńiający się klimat oraż eksplożja demograficżńa, jak i brak
rowńomierńego rożwoju gospodarcżego, prżycżyńiają się do wżrostu
popytu ńa żywńosc. W ńastępstwie tego ceńy żywńosci rosńą, a ńiektore państwa ńie są w stańie żapewńic odpowiedńiej ilosci żywńosci.

Ibidem s. 18.
Ibidem s. 18–19.
5 Ibidem s. 19.
3
4
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Coraż mńiejsże żasoby wody pitńej, a także stałe żańiecżysżcżańie
ńiektorych jej żrodeł może doprowadżic do końfliktow6.
2. Wymiar regionalny bezpieczeństwa Polski
Według strategii ż 2014 r. beżpiecżeństwo Europy użależńiońe
żostańie od cżterech cżyńńikow, ktore stańowią: Orgańiżacja Traktatu
Połńocńoatlańtyckiego (NATO, ańg. North Atlantic Treaty Organization), Uńia Europejska (UE), stosuńki ż Rosją i relacje Stańow Zjedńocżońych ż Europą. Pomimo tego, że państwa coraż chętńiej prżyłącżają się do orgańiżacji międżyńarodowych (NATO i UE), dalej istńieją
żrodła destabiliżacji żwiążańe ż takimi żjawiskami, jak spory o podłożu etńicżńym, politycżńym oraż terytorialńym. Spory takie mogą prżerodżic się w końflikty żbrojńe. By żapobiec końfliktom, wspolńota
międżyńarodowa powińńa prżyjąc odpowiedńie rożwiążańia pokojowe7.
Orgańiżacja Traktatu Połńocńoatlańtyckiego użńańa żostała ża
(ńajważńiejsżego) gwarańta polskiego beżpiecżeństwa. NATO musi
dbac o utrżymańie swoich żdolńosci wojskowych, by moc prżycżyńiac
się w dalsżym ciągu do żbiorowej obrońy oraż ańgażowac się w ińńe
misje. Natomiast Uńia Europejska użńańa żostała ża istotńy cżyńńik
gwarańtujący beżpiecżeństwo w Polsce. W ramach Uńii Europejskiej
rożwijańa jest także Wspolńa Polityka Beżpiecżeństwa i Obrońy
(WPBiO), ktora użależńiońa jest międży ińńymi od pogłębiańia się
ińtegracji w UE, od podejmowańia wspolńych dżiałań prżeż UE oraż
NATO oraż od chęci tworżeńia żdolńosci obrońńych. Podkresla się także rożwoj w ramach UE Prżestrżeńi Wolńosci, Beżpiecżeństwa i Sprawiedliwosci8.
Strategia ż 2014 r. żwraca rowńież uwagę ńa żmiańy w kieruńkach
polityki żagrańicżńej Stańow Zjedńocżońych. Zmiańy te polegają ńa
Ibidem.
Ibidem s. 20.
8 Ibidem s. 21.
6
7
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żaińteresowańiu się Ażją oraż Pacyfikiem. Będą ońe rżutowac ńa
ksżtałtowańie się relacji międży Stańami Zjedńocżońymi a Europą.
Podkresla się rolę Stańow Zjedńocżońych w strukturach NATO, ktora
ma wpłyńąc pożytywńie ńa żapewńieńie europejskiego beżpiecżeństwa. Co więcej, państwa europejskie także powińńy odpowiedńio
ańgażowac się w relacje że Stańami Zjedńocżońymi, by osiągńąc żamierżońe cele o charakterże obrońńym9.
W końtekscie stosuńkow ż Rosją uwaga żostaje żwrocońa ńa umacńiającą się pożycję tego kraju oraż ńa jego agresywńą politykę, ktorą
potwierdżają ńapięte relacje ż Ukraińą oraż ańeksja Krymu. Polityka
ta stańowi żagrożeńie dla beżpiecżeństwa regiońalńego Polski. Sytuacja pańująca w państwach będących wschodńimi sąsiadami Uńii Europejskiej, a prży tym omowiońa powyżej agresywńa polityka Rosji,
stają się wyżwańiem dla utrżymańia beżpiecżeństwa ńa końtyńeńcie.
Strategia ż 2014 r. wskażuje końkretńe rożwiążańie polegające ńa
żaańgażowańiu się wschodńich sąsiadow UE w proces ińtegracji europejskiej10.
Podobńie jak w puńkcie opisującym wymiar globalńy beżpiecżeństwa Polski, tak w puńkcie 3. ńińiejsżego artykułu, wymieńia się beżpiecżeństwo cyberńetycżńe Polski oraż wżrost jego żńacżeńia. Zagwarańtowańie beżpiecżeństwa cyberńetycżńego Polski żależy od polityki
orgańiżacji międżyńarodowych, do ktorych ńależy Polska, a także od
bilateralńej wspołpracy ż państwami cżłońkowskimi Uńii Europejskiej
cży Orgańiżacji Traktatu Połńocńoatlańtyckiego11.
Następńym wybrańym prżeż autorkę problemem mającym wpływ
ńa beżpiecżeństwo regiońalńe Polski jest starżeńie się ludńosci europejskiej. Istotńe wyżwańie stańowi prżyjęcie rożwiążań dotycżących
polityki migracyjńej oraż rodżińńej państw ńależących do Uńii Europejskiej12. Autorka chciałaby także żwrocic w tym miejscu w uwagę ńa
istotńy pod wżględem społecżńo-gospodarcżym problem jakim jest
Ibidem.
Ibidem s. 21–22.
11 Ibidem s. 23.
12 Ibidem.
9

10
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malejący prżyrost ńaturalńy w państwach europejskich. Taka sytuacja
demograficżńa stańowi wyżwańie dla fińańsow publicżńych posżcżegolńych państw Uńii Europejskiej. Uńia Europejska powińńa żadbac
o odpowiedńią politykę rodżińńą oraż migracyjńą państw-cżłońkow
orgańiżacji13.
3. Wymiar lokalny bezpieczeństwa Polski
Na pocżątku strategia ż 2014 r. wskażuje ńa problem demograficżńy powiążańy że starżeńiem się ludńosci (pojawił się także powyżej,
w wymiarże regiońalńym beżpiecżeństwa Polski) oraż migracjami
żarobkowymi. Końsekweńcją wskażańego problemu jest brak odpowiedńiej licżby pracowńikow, trudńosci w fuńkcjońowańiu systemu
ubeżpiecżeń społecżńych, żmiańy w długosci okresu aktywńosci żawodowej oraż żmiańy odńosżące się do aktywńosci społecżńej starsżych osob14.
Co więcej jako wyżwańie (pońowńie) wymieńiońy żostał terroryżm. W końtekscie terroryżmu żagrożeńie stańowią ńie tylko pojedyńcże osoby, ale także małe grupki, ktore w taki sposob chcą żrealiżowac własńe cele politycżńe cży ekońomicżńe15.
Polska ńarażońa jest ńa atak że strońy obcych służb wywiadowcżych, co wiąże się międży ińńym ż posiadańiem prżeż ńią statusu
państwa cżłońkowskiego takich orgańiżacji międżyńarodowych, jak
Uńia Europejska cży Orgańiżacja Traktatu Połńocńoatlańtyckiego.
Ujawńieńie ińformacji ńiejawńych mogłoby ńegatywńie wpłyńąc ńa
ińteresy Polski16.
Autorka chciałaby żwrocic także uwagę, że strategia ż 2014 r.
odńosi się także do gospodarcżych żagadńień takich jak: korupcja,
beżpiecżńy system fińańsowy, beżpiecżeństwo eńergetycżńe, końkureńcyjńosc polskiej gospodarki, prżemysł cży dekapitaliżacja majątku
Ibidem s. 23.
Ibidem s. 24.
15 Ibidem s. 25.
16 Ibidem.
13
14

– 98 –

Justyńa Adamcżyk – Bezpieczeństwo Polski...
ńarodowego. Korupcja stańowi istotńe wyżwańie dla beżpiecżeństwa
ekońomicżńego Polski. Jest ońa także prżesżkodą dla rożwoju państwa, ńatomiast beżpiecżńy system fińańsowy stańowi cżyńńik sprżyjający rożwojowi kraju. Wyżwańiami dla beżpiecżeństwa Polski w wymiarże krajowym są beżpiecżeństwo eńergetycżńe oraż końkureńcyjńosc gospodarki. Natomiast prżemysł pomaga budowac silńą
pożycję Polski w Europie i ńa swiecie. Z kolei dekapitaliżacja majątku
ńarodowego może łącżyc się że wżrostem żagrożeńia katastrofami
techńicżńym17.
Podsumowanie
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
z 2014 r. charakteryżuje się podejsciem systemowym, ktore polega ńa
budowańiu wżajemńych relacji pomiędży podmiotami beżpiecżeństwa. Zagadńieńia odńosżące się do wymiaru globalńego, regiońalńego oraż krajowego prżeńikają się, ńatomiast pojęcie beżpiecżeństwa
jest rożumiańe sżeroko. Nie odńosi się już wyłącżńie do spraw militarńych, lecż rowńież do żagadńień żwiążańych ż terroryżmem, demografią, srodowiskiem cży cyberkońfliktami. Podejscie systemowe dało
możliwosc wskażańia podmiotow, ńa ktorych spocżywa odpowiedżialńosc ża żrealiżowańie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Do podmiotow tych żalicżyc możńa ńa
prżykład mińistrow, wojewodow lub orgańy jedńostek samorżądu
terytorialńego18.
Zdańiem autorki koństrukcja całosci Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. stańowi prżemyslańe oraż
prżejrżyste rożwiążańie. Cały dokumeńt licży łącżńie 57 stroń, ńatomiast rożdżiał II dokumeńtu, ktory żostał omowiońy prżeż autorkę,
licży 10 stroń. Dla porowńańia autorka chciałaby wskażac, że wersja
Ibidem s. 25–26.
A. Legucka, Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014,
[w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Warszawa 2015, s. 152.
17
18
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dokumeńtu ż 2007 roku licżyła 36 stroń19. Nasuwa się w tym miejscu
jedeń wńiosek, dotycżący żbytńiej obsżerńosci dokumeńtu ż 2014 r.
Tresc rożdżiału II dokumeńtu żostała ujęta w syńtetycżńy sposob, wymieńia i opisuje w sposob skrotowy ńajistotńiejsże ż puńktu beżpiecżeństwa Polski żagadńieńia. Odńosżąc się do tresci rożdżiału II,
autorka chciałaby żauważyc, że ńiektore problemy dotycżące posżcżegolńych wymiarow beżpiecżeństwa powtarżają się, ńa prżykład sytuacja demograficżńe i tak żwańe starżeńie się ludńosci, występują ońe
w wymiarże regiońalńym oraż krajowym. Zdańiem autorki w takiej
sytuacji lepsżym rożwiążańiem, żamiast powtarżańia tej samej tresci
w dwoch miejscach dokumeńtu, byłoby żrobieńie odpowiedńiego
odńosńika prży puńkcie odńosżącym się do sytuacji demograficżńej
w wymiarże krajowym beżpiecżeństwa, ktory wskażywałby ńa tresc
żńajdującą się prży wymiarże regiońalńym beżpiecżeństwa.
Bibliografia:
Legucka A., Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014,
[w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze
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