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Zbigniew CIEKANOWSKI  

Wp yw czynników warunkuj cych 

poziom bezpiecze stwa pa stwa 

We wspó czesnym wiecie, oprócz ustroju i systemu spo eczno-ekonomicz- 

nego, na dzia alno  pa stwa – w odniesieniu do bezpiecze stwa i gospodarki 

narodowej oraz mo liwo ci wyboru w tych dziedzinach – wp ywa wiele czynni-

ków. Bezpiecze stwo Polski na przestrzeni ostatnich kilku lat kszta tuje si  

w zupe nie odmiennych ni  dot d warunkach. Zmiany, jakie zasz y w Europie 

rodkowej i Wschodniej, stworzy y nowe uwarunkowania bezpiecze stwa pa -

stwa. Polska stanowi granic  mi dzy zjednoczon  Europ  a pa stwami buduj -

cymi m ode demokracje. Pa stwo funkcjonuje w bli szym lub dalszym otocze-

niu mi dzynarodowym maj cym wp yw na tworzenie si  i funkcjonowanie ró -

nych uwarunkowa  dotycz cych zarówno bezpiecze stwa, jak i gospodarki na-

rodowej. 

Uwarunkowania bezpiecze stwa pa stwa ogólnie mo na podzieli  na ze-

wn trzne i wewn trzne. Bezpiecze stwo pa stwa wymaga ci g ej analizy, za-

równo zewn trznych, jak i wewn trznych uwarunkowa  i czynników, jakie maj  

wp yw na rodowisko, w którym znajduje si  Polska. 

Do najistotniejszych zewn trznych uwarunkowa  bezpiecze stwa Polski, 

mo liwych do identyfikacji dzi  i mo liwej do przewidzenia przysz o ci w kon-

tek cie sytuacji mi dzynarodowej, nale : 

— stosunki Polski z pa stwami s siednimi; 

— obecno  i pozycja Polski w strukturach euroatlantyckich; 

— sytuacja legislacyjno-prawna stabilizuj ca europejskie bezpiecze stwo, w ob-

liczu nowych wyzwa  politycznych, ekonomicznych, militarnych i cywiliza-

cyjnych1. 

Relacje Polski z pa stwami najbli szego otoczenia nie stwarzaj  bezpo red-

nich zagro e . Polska jest krajem cz onkowskim Unii Europejskiej oraz podpi-

                                                 
1 Por. S. Koziej, F. Wo kowicz, Podstawowe za o enia polityki bezpiecze stwa i strategii obron-

nej, AON, Warszawa 1998, s. 15. 
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sa a uk ady reguluj ce wzajemne stosunki z wszystkimi krajami s siaduj cymi. 

Nasze stosunki wolne s  od jakichkolwiek wzajemnych roszcze  terytorialnych  

i sporów na tle mniejszo ci narodowych. Dodatkowym pozytywnym czynni-

kiem, zmniejszaj cym zw aszcza zagro enia o charakterze militarnym, s  ogra-

niczenia i system monitorowania aktywno ci wojskowej, jakim podlegaj  pa -

stwa europejskie. 

Prawdopodobie stwo wybuchu konfliktu zbrojnego w naszym regionie jest 

w chwili obecnej niewielkie. Ryzyko przeprowadzenia przez którekolwiek pa -

stwo niespodziewanego ataku jest dzi  znikome. Wej cie do Unii Europejskiej 

oraz Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego zmieni o geopolityczn  pozycj  Polski, 

przekre li o ostatecznie skutki porz dku ja ta skiego i podzia u Europy na strefy 

wp ywów. 

Cz onkostwo w NATO da o Polsce najpe niejsze, trwa e gwarancje bezpie-

cze stwa. Uczyni o Polsk  cz onkiem wspólnoty demokratycznych i stabilnych 

pa stw. Niew tpliwie przynale no  t  gruntuje uczestnictwo Polski w Unii Eu-

ropejskiej i funkcjonowanie w jej strukturach. 

Korzystne przemiany nast pi y w naszym bezpo rednim otoczeniu. yjemy 

w Europie pog biaj cej si  integracji, w której aktywnie uczestniczymy. Wi k-

szo  naszych s siadów jest cz onkami lub pod a do cz onkostwa w zachod-

nich strukturach bezpiecze stwa. 

Jednocze nie pojawi y si  nowe zagro enia i wyzwania, równie  w naszym 

najbli szym otoczeniu, zwi zane przede wszystkim z naruszaniem praw cz o-

wieka i wolno ci obywatelskich, z napi ciami gospodarczymi i konfliktami et-

nicznymi oraz próbami tworzenia alternatywy dla europejskiej integracji, opar-

tymi na niektórych do wiadczeniach by ego Zwi zku Radzieckiego. W zwi zku 

z tym zaistnia a potrzeba aktualizacji obowi zuj cych dokumentów, a w rze-

czywisto ci – wypracowania nowej postaci polityki bezpiecze stwa. 

Konieczno  zmian wynika a nie tylko z przemian, jakie si  dokona y w sfe-

rze bezpiecze stwa europejskiego, ale tak e z potrzeby odpowiedniego przygo-

towania si  do reagowania na kryzysy, które w bezpo redni b d  po redni spo-

sób zagra a yby bezpiecze stwu i stabilno ci zarówno Polski, jak i jej najbli -

szego otoczenia. Cz onkostwo w NATO z czasem przesta o by  celem polskiej 

polityki bezpiecze stwa, a sta o si  instrumentem s u cym realizacji polskiej 

racji stanu oraz sposobem wykorzystania nowych mo liwo ci naszej polityki za-

granicznej. Udzia  w strukturze sojuszniczej spowodowa  równie  zharmonizo-

wanie naszej strategii i planów obronnych z wytycznymi przyj tymi w ramach 

wspólnego planowania strategicznego NATO2. 

Zmiany te znalaz y odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach doty-

cz cych bezpiecze stwa pa stwa. Tworzy je zbiór nast puj cych dokumentów: 

                                                 
2 Por. R. Przemyski, Strategia wojskowa Rzeczypospolitej Polskiej w kontek cie bezpiecze stwa 

i obronno ci pa stwa, Generalny Zarz d Planowania Strategicznego Sz. Gen. WP, Warszawa 

2003, s. 7. 
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— Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej3; 

— Strategia Bezpiecze stwa Rzeczypospolitej Polskiej4; 

— Strategia Obronno ci Rzeczypospolitej Polskiej5; 

— Strategia Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej6; 

— Ustawa o stanie kl ski ywio owej, z 18 kwietnia 2002 roku7; 

— Ustawa o stanie wyj tkowym, z dnia 21 czerwca 2002 roku8; 

— Ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy SZ 

i zasadach jego podleg o ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Pol-

skiej, z dnia 29 sierpnia 2002 roku9; 

— Rozporz dzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego 

zespo u reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespo u reagowania 

kryzysowego oraz Rz dowego Zespo u Koordynacji Kryzysowej i ich funk-

cjonowania, z dnia 3 grudnia 2002 roku10; 

— Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie 

przygotowania systemu kierowania bezpiecze stwem narodowym11. 

Polska realizowa a te cele z poszanowaniem prawa mi dzynarodowego, 

zgodnie z postanowieniami Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

oraz dokumentów Organizacji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie (OBWE). 

Respektuj c suwerenno  innych krajów, Polska nie d y do umacniania w a-

snego bezpiecze stwa kosztem bezpiecze stwa innych pa stw. Polska realizuje 

w asne interesy w zgodzie ze wspólnymi wysi kami zmierzaj cymi do umocnie-

nia bezpiecze stwa w Europie i na wiecie oraz nie ma roszcze  terytorialnych 

wobec adnego pa stwa. Nie traktuje adnego pa stwa jako wroga. Wszelkie 

spory b dzie rozwi zywa  zgodnie z zasadami prawa mi dzynarodowego. 

rodowisko bezpiecze stwa Polski podlega ci g ym i dynamicznym zmia-

nom. Maj  one generalnie pozytywny kierunek i stwarzaj  korzystne warunki 

dla rozwoju wspó pracy z naszymi partnerami. Polska nie musi stawia  czo a 

w przewidywalnej przysz o ci egzystencjalnemu zagro eniu. Pozostaje wszak e 

ryzyko i niepewno , które mog  przekszta ci  si  w konflikty, w tym równie  

w naszym bezpo rednim otoczeniu. 

G ównym czynnikiem stabilno ci polityczno-wojskowej na kontynencie jest 

Sojusz Pó nocnoatlantycki. Polska wnosi i b dzie wnosi  swój wk ad w umac-

nianie Sojuszu, utrzymanie jego zdolno ci do wype nienia podstawowych zada  

                                                 
3 Konstytucja RP z 02.04.1997 r., art. 5. 
4 Przyj ta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. 
5 Przyj ta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 23 maja 2000 r. 
6 Przyj ta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 wrze nia 2003 r. 
7 Dz. U. nr 62 poz. 558 z 2002 r. 
8 Dz. U. nr 113 poz. 985 z 2002 r. 
9 Dz. U. nr 156 poz. 1301 z 2002 r. 
10 Dz. U. nr 215 poz. 1818 z 2002 r. 
11 Dz. U. nr 98 poz. 978 z 2004 r. 
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bezpiecze stwa, a to oznacza zapewnienie stabilnego euroatlantyckiego rodo-

wiska bezpiecze stwa, s u enie jako forum konsultacji oraz jako instrument od-

straszania i obrony. Oznacza tak e – w ramach procesu wzmacniania bezpie-

cze stwa i stabilno ci – konieczno  wnoszenia wk adu dla zapobiegania kon-

fliktom i opanowywania kryzysów oraz rozwijania partnerstwa, wspó pracy 

i dialogu z innymi pa stwami na obszarze euroatlantyckim. Priorytetem Polski 

jest zachowanie przez Sojusz zdolno ci do wype niania jego funkcji jako organi-

zacji obrony zbiorowej. 

W naszej, a tak e sojuszniczej ocenie, agresja konwencjonalna na du  skal  

przeciwko Sojuszowi jest ma o prawdopodobna, istnieje jednak mo liwo  po-

jawienia si  takiego zagro enia w d u szym czasie. Polska wraz z pozosta ymi 

sojusznikami jest wystawiona na ró norodne ryzyko militarne i pozamilitarne, 

o wielokierunkowym i czasami trudnym do przewidzenia charakterze. Sk ada si  

na nie niepewno  i niestabilno  na obszarze euroatlantyckim i wokó  niego, 

a tak e mo liwo  kryzysów regionalnych na obrze ach Sojuszu. Niektóre pa -

stwa na tym obszarze znajduj  si  w obliczu powa nych trudno ci o pod o u 

ekonomicznym, spo ecznym i politycznym. Rywalizacje etniczne i religijne, spory 

terytorialne, niewystarczaj ce b d  nieudane próby reform, naruszenia praw 

cz owieka, rozpad pa stw mog  prowadzi  do lokalnej b d  nawet regionalnej 

destabilizacji. 

Polska musi nadal bra  pod uwag  znacz ce si y konwencjonalne rozmiesz-

czone w pobli u jej granic oraz istnienie pot nych si  nuklearnych poza Soju-

szem Pó nocnoatlantyckim12. ród em niepokoju jest rozprzestrzenianie broni 

masowego ra enia i rodków jej przenoszenia. Interesy bezpiecze stwa Polski 

mog  by  tak e wystawione na szwank poprzez akty terroru, sabota u i prze-

st pczo ci zorganizowanej, zak ócenia dostaw surowców o ywotnym znacze-

niu, a tak e powa ne zagro enia rodowiska naturalnego. Istnieje tak e zagro e-

nie ze strony obcych s u b specjalnych. Dzia ania podejmowane w tej dziedzinie 

maj  nie mniej wa ny aspekt sojuszniczy: nasza wiarygodno  zale y równie  

od naszej „szczelno ci” w tej sferze. 

Ogólnie mo na stwierdzi , e na p aszczy nie zewn trznej uwarunkowania 

polityczne bezpiecze stwa ekonomicznego odnosz  si  do ustroju politycznego 

oraz przynale no ci do okre lonego bloku pa stw (organizacji), a tak e do cha-

rakteru stosunków wypracowanych z innymi pa stwami i organizacjami (blo-

kami pa stw). 

Radykalne przemiany ustrojowe zawsze powoduj  okresowy wzrost zagro-

e  wewn trznych. W zbiorze uwarunkowa  wewn trznych polityki bezpie-

cze stwa pa stwa dostrzec i wyró ni  trzeba przede wszystkim czynniki poli-

tyczne, ekonomiczne, spo eczne itp., które mog  mie  zarówno charakter kre-

atywny, jak i destrukcyjny. Je li nabieraj  charakteru destrukcyjnego, to nie tyl-

                                                 
12 Por. R. Przemyski, Strategia wojskowa..., s. 9. 
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ko os abiaj  one potencja  pa stwa, ale równie  zwi kszaj  jego podatno  na 

presje zewn trzne. 

Nieuniknione koszty spo eczne kryzysu gospodarczego, przeprowadzanych 

g bokich reform rynkowych, a zw aszcza bezrobocie, sprzyjaj  szerzeniu si  

frustracji, rozpr enia, wzrostowi przest pczo ci i innych patologicznych zja-

wisk spo ecznych. W tych warunkach mo e tworzy  si  atmosfera sprzyjaj ca 

rozprzestrzenianiu si  gro nych tendencji szowinistycznych lub nacjonalistycz-

nych. G ównym rodkiem przeciwstawienia si  tym zagro eniom jest maksy-

malne przyspieszenie procesu przemian i skracanie okresu przej ciowego. Prze-

d u anie okresu przebudowy nios oby ze sob  nieuchronnie pog bienie napi  

i zaburze  spo ecznych. 

Procesy demokratyzacji systemu politycznego, wprowadzenie gospodarki 

rynkowej i liberalizacja stosunków spo ecznych wymaga y zmiany starych 

struktur i nawyków. Post p przemian by  i do dzi  jest czasem hamowany za-

równo przez niewydolno  cz ci aparatu administracyjnego, jak i przez wia-

dom  opozycj  si  ekstremistycznych. Wyst puj  te  nawyki wiadomo ciowe, 

b d ce wynikiem d ugoletnich nawyków, a utrudniaj ce spo eczn  adaptacj  do 

nowych warunków13. 

Przez dziesi tki lat poj cie bezpiecze stwa narodowego nabra o w rozumie-

niu Polaków znaczenia swoistego kanonu. Ten stereotyp nadal funkcjonuje. Daje 

si  zauwa y , i  zbyt wolno kszta tuje si  w wiadomo ci Polaków ca o ciowe 

rozumienie uwarunkowa  bezpiecze stwa i sk adaj cych si  na nie czynników: 

politycznych, militarnych, gospodarczych i spo ecznych – zw aszcza kwestii so-

cjalnych, demograficznych, etnicznych, religijnych, wiatopogl dowych, a szcze- 

gólnie ekologicznych. 

Stosunek spo ecze stwa do spraw bezpiecze stwa i obronno ci jest na ogó  

pozytywny, cho  zró nicowany w zale no ci od wieku, wykszta cenia i miejsca 

zamieszkania. Zdecydowanie najwi ksze znaczenie przypisujemy bezpiecze -

stwu granic i ich szczelno ci. Wojsko postrzegane jest przez zdecydowan  wi k-

szo  spo ecze stwa jako jedna z g ównych instytucji ycia spo eczno-poli- 

tycznego, wnosz ca decyduj cy wk ad w zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa. 

Z drugiej za  strony tkwi w naszej pami ci powszechna niech  do odbywania 

zasadniczej s u by wojskowej. Na szcz cie dzisiaj – w czasach profesjonalnej 

armii – te stereotypy uleg y radykalnym zmianom. wiadomo  polityczna Po-

laków nie jest jeszcze w pe ni jednoznacznie okre lona. Dotyczy to np. wiado-

mo ci historycznej, b d cej jednym ze wska ników tzw. kultury politycznej. 

Przyk adem jest tu wype nianie „bia ych plam” w historii narodu. Prezentowane, 

obok rzeczowego kontekstu historii Polski, przyk ady jednostronnej oceny zda-

rze  – rodz  niepotrzebne podzia y. Niekorzystne z punktu widzenia bezpie-

cze stwa pa stwa s  te  niekiedy uprzedzenia wobec mniejszo ci narodowych 

                                                 
13 Por. S. Koziej, F. Wo kowicz, Podstawowe..., s. 21. 
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i religijnych. Daje si  jeszcze zaobserwowa  zachowania o charakterze ksenofo-

bicznym, które manifestuj  si  okazywaniem jawnej niech ci wobec przedstawi-

cieli mniejszo ci narodowych w Polsce. Nurt ten dominuje w ród ugrupowa  

skrajnych szermuj cych has ami zagro enia dla polskich interesów narodowych. 

Istotne znaczenie dla skuteczno ci i tempa przemian w Polsce ma przezwyci a-

nie recesji. Powodzenie przeobra e  jest w znacznym stopniu uwarunkowane 

powodzeniem prowadzonych reform, stabilizacj  struktur pa stwa i podniesie-

niem efektywno ci ich funkcjonowania. 

D ugofalowe bezpiecze stwo Polski zale y od jej integracji z instytucjami 

demokratycznego Zachodu, a ta dokona si  jedynie pod warunkiem odpowiada-

nia kryteriom sprawnie funkcjonuj cej demokracji. Zatem wszelkie czynniki 

opó niaj ce dope nienie procesu demokratycznej transformacji kryj  w sobie 

zagro enie dla bezpiecze stwa pa stwa. Obecne stadium reform nie stwarza za-

gro enia dla spoisto ci pa stwa oraz jego wiarygodno ci jako partnera wspó -

pracy gospodarczej. Stosunkowo najszybciej post puje integracja polityczna 

nowego ustroju14. 

Odr bnym zagadnieniem s  problemy zwi zane z procesem prywatyzacji 

i reprywatyzacji. Nieprawid owo ci oraz zahamowania w procesach prywatyza-

cji mog  w skali kraju spowodowa  niezadowolenie spo eczne, które mo e 

stworzy  niebezpiecze stwo hamowania transformacji ekonomicznej. W p asz-

czy nie mi dzynarodowej skutkowa  mog  zahamowaniem nap ywu inwestycji 

zagranicznych oraz opó nieniem procesu wyrównywania poziomu z krajami 

„starej Unii Europejskiej”. Nale y podkre li , e obok zró nicowania prze-

strzennego mamy w Polsce do czynienia z post puj c  degradacj  rodowiska, 

która pot guje zagro enia ekologiczne wywieraj ce (nie do ko ca zbadany) 

wp yw na stan wiadomo ci Polaków. O mo liwo ciach zaspokajania finanso-

wych i rzeczowych potrzeb systemu obronnego pa stwa, w tym si  zbrojnych 

RP, decyduj  warunki ekonomiczne. Mo liwo ci finansowania systemu obron-

nego pa stwa decyduj  nie tylko o sytuacji si  zbrojnych, ale tak e determinuj  

sytuacj  przemys u obronnego, utrzymywanie i uzupe nianie strategicznych re-

zerw pa stwowych i specjalistycznych, w tym rezerw mobilizacyjnych. 

Problematyka zagranicznych stosunków ekonomicznych (handel, zad u enie 

oraz spowolnienie gospodarcze) stanowi jeden z istotnych problemów zwi za-

nych zarówno z rozwojem ekonomicznym, jak i z bezpiecze stwem Polski. 

G ównymi partnerami handlowymi Polski s  obecnie pa stwa Unii Europejskiej. 

Wa ny dla bezpiecze stwa pa stwa jest problem samowystarczalno ci su-

rowcowej, szczególnie w zakresie surowców energetycznych (w gla kamienne-

go, brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej) oraz komponentów dla przemy-

s u metalurgicznego, chemicznego, farmaceutycznego itp. Polska jest samowy-

                                                 
14 Por. S. Kurek, Identyfikacja bezpiecze stwa ekonomicznego pa stwa, [w:] Gospodarka wybra-

nymi zasobami naturalnymi w Polsce a bezpiecze stwo ekonomiczne, praca zbiorowa pod kier. 

nauk. J. P aczka, AON, Warszawa 1999, s. 33. 
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starczalna, je li chodzi o zabezpieczanie potrzeb na w giel kamienny i brunatny 

oraz gaz koksowniczy. Problemem natomiast mo e by  zaspokojenie popytu na 

gaz ziemny, wi kszo  tego surowca importujemy bowiem z Rosji. W przypad-

ku przerwania dostaw importowych oraz zachowania priorytetu zaopatrzenia 

odbiorców komunalnych znacz ca liczba przedsi biorstw, szczególnie w bran y 

chemicznej, metalurgicznej i nawozów sztucznych, musia aby ograniczy  lub 

przerwa  produkcj . W zakresie dostaw ropy naftowej istnieje mo liwo  zdy-

wersyfikowania róde  jej zakupu (Norwegia, kraje arabskie). Niemniej zak ó-

cenia w jej dostawach mog  rzutowa  negatywnie na zaopatrzenie rynku, w tym 

na funkcjonowanie przemys u chemicznego, farmaceutycznego itp. 

Import surowców nieenergetycznych w ca o ci zaspokaja potrzeby w zakre-

sie dostaw rudy elaza, rudy aluminium oraz komponentów do wytwarzania 

uszlachetnionych gatunków stali niezb dnych dla przemys u obronnego, o y-

skowego, narz dziowego itp. W odró nieniu od dostaw gazu i ropy naftowej za-

opatrzenie przemys u w importowane sk adniki nie powinno stwarza  wi kszych 

problemów, s  one bowiem dost pne na wielu rynkach zagranicznych. 

Istotnym czynnikiem wewn trznym warunkuj cym bezpiecze stwo pa stwa 

jest wiadomo  i edukacja obronna oraz szeroko poj ta „edukacja dla bezpie-

cze stwa”. Wraz ze zmian  ustroju politycznego nast pi a w Polsce zmiana 

wiadomo ci spo ecznej obywateli. Jej wyznacznikiem jest prezentowany przez 

obywatela system warto ci, obejmuj cy tak wiedz , jak i opinie, pogl dy, po-

stawy i zachowania. wiadomo  spo eczna, a zw aszcza wiadomo  obronna, 

uleg a generalnie obni eniu. Obserwuje si  swoist  niespójno  postaw: z jednej 

strony spo ecze stwo bardzo wysoko ceni wojsko, jako instytucj  spo ecznego 

zaufania, z drugiej za  strony – absolutnie neguje potrzeb  i ch  w asnych 

wiadcze  na rzecz wojska i obronno ci. 

Edukacja i wychowanie proobronne spo ecze stwa winny by  istotnym 

czynnikiem polskiego modelu o wiatowo-wychowawczego. Niestety, jeste my 

na pocz tku drogi w budowie nowego ogólnokrajowego systemu kszta c cego 

wiadomo  proobronn  spo ecze stwa. Funkcjonuj  lu no ze sob  powi zane 

ogniwa, takie jak: rodzina, szko y, organizacje i stowarzyszenia, instytucje kul-

turalno-o wiatowe, ko cio y i zwi zki wyznaniowe, wydawnictwa i media. 

Dzia alno  ich jest jednak mocno rozproszona i niespójna. Nie wszystkie powo-

ane do tego instytucje potrafi y dostosowa  si  do nowych warunków i znale  

skuteczne formy oddzia ywania edukacyjnego. Dotyczy to zw aszcza nadzwy-

czajnych zagro e  czasu pokoju i w pewnej mierze obrony cywilnej. Przyk a-

dem tego mog  by  wielkie powodzie na przestrzeni lat 1997–2010. 

System kszta cenia obronnego zosta  powa nie zniekszta cony. M odzie  

ko cz ca edukacj  na poziomie szko y podstawowej nie spotyka si  z problema-

tyk  obronno ci w systemie szkolnym. Ma to wyra ne negatywne skutki w pro-

cesie przygotowania do obowi zku s u by wojskowej, dlatego zawieszono pobór 

przechodz c na armi  zawodow . 
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Na p aszczy nie wewn trznej uwarunkowania polityczne bezpiecze stwa 

ekonomicznego s  kreowane przez sfer  polityczn  – polityk  bezpiecze stwa 

pa stwa, i uwidoczniane na p aszczy nie spo eczno-gospodarczej, przede 

wszystkim przez okre lenie celów, zada  i systemu organizacyjnego. 

Uwarunkowania polityczne bezpiecze stwa ekonomicznego s  ci le po-

wi zane z uwarunkowaniami ekonomicznymi, gdy  wyp ywaj  z siebie wza-

jemnie i nie mog  samodzielnie wyst powa . Ponadto przynale y im rola kre-

atywnego i konstruktywnego kszta towania polityki bezpiecze stwa ekonomicz-

nego, bowiem nadaj  one form  zinstytucjonalizowan  uwarunkowaniom kszta -

towania tego bezpiecze stwa15. Jednocze nie szeroko  i g boko  powi za  

mi dzy grupami uwarunkowa  bezpiecze stwa ekonomicznego powoduje, i  

staj  si  one dla siebie wzajemnie weryfikatorami. 

Kolejn  grup  uwarunkowa  bezpiecze stwa ekonomicznego s  uwarun-

kowania obronno-militarne. Zauwa a si  du  z o ono  tej grupy, gdy  sk a-

dowe jej s  pochodn  uwarunkowa  politycznych i ekonomicznych. Ten obszar 

uwarunkowa  wyp ywa z za o e  polityki bezpiecze stwa pa stwa przez na o-

enie na gospodark  narodow  konieczno ci zaspokajania militarnych potrzeb 

pa stwa. Stanowi  one du y zbiór czynników, które mog  warunkowa  utrat  

lub utrzymanie, a nawet wzrost poziomu bezpiecze stwa ekonomicznego pa -

stwa. Odnosi si  to do wszystkich stanów, tzn. pokoju, zagro enia militarnego 

i wojny. Czynniki z tego obszaru mog  zarówno sprzyja , jak i ogranicza  

kszta towanie si  bezpiecze stwa ekonomicznego pa stwa. Wyszczególnione 

stany, w jakich mo e si  znajdowa  pa stwo, s  wypadkow  zaistnia ych kon-

fliktów spo ecznych i narodowo ciowych. 

Czynniki wyp ywaj ce z obszaru obronno-militarnego s  bod cem do two-

rzenia i ci g ej aktualizacji systemu dzia a  w sferze gospodarczej, dzia aj cego 

pod k tem jej struktur i wymaga , jakie s  stawiane przez okre lone podmioty 

bezpiecze stwa pa stwa. Oznacza to, e uwarunkowania obronno-militarnie s  

obszarem z o onym i rozwi zywalnym za pomoc  dzia a  wieloetapowych, 

gdy  wyp ywa to ze stopnia zmienno ci sytuacji, w jakiej si  znajduje dany kraj. 

Kszta towanie bezpiecze stwa ekonomicznego zale y od stanu, w jakim 

mo e si  znajdowa  pa stwo. W ka dym z nich ujawniaj  si  inne problemy do 

rozwi zania: 

1. W stanie pokoju – w skali makro – uwarunkowania bezpiecze stwa eko-

nomicznego skupiaj  si  w trzech grupach: 

a) uwarunkowaniach kreacyjnych, które s  zwi zane z tworzeniem polityki 

bezpiecze stwa pa stwa, z uszczegó owieniem jego potrzeb w dziedzi-

nie bezpiecze stwa ekonomicznego; 

                                                 
15 Por. Z. Stachowiak, Identyfikacja narodowej i sojuszniczej strategii obronnej i ich relacje do 

strategii bezpiecze stwa i bezpiecze stwa ekonomicznego, [w:] Podstawy, mechanizmy i proce-

dury kszta towania bezpiecze stwa ekonomicznego Polski z punktu widzenia narodowej i so-

juszniczej strategii obronnej, red. nauk. Z. Stachowiak, AON, Warszawa 2002, s. 84. 
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b) uwarunkowaniach realizacyjnych (funkcjonalnych), które s  zauwa alne 

w trakcie urzeczywistniania polityki bezpiecze stwa, przy tworzeniu, 

utrzymaniu i rozwoju systemu obronnego; 

c) uwarunkowaniach weryfikacyjnych (koryguj cych) spe niaj cych zada-

nia badawczo-kontrolne wobec dwóch pierwszych grup uwarunkowa . 

2. W stanie zagro enia – uwarunkowania bezpiecze stwa ekonomicznego 

skupiaj  si  w dwóch grupach: realizacyjnej i weryfikacyjnej (grupa kre-

acyjna jest wykorzystywana w ograniczonym stopniu). Dzia ania te maj  na 

celu zapewnienie niezb dnego minimum do przetrwania ludno ci. Sfera go-

spodarcza przygotowuje si  do zaspokajania potrzeb w wi kszym stopniu 

wojska ni  ludno ci cywilnej. 

3. W stanie wojny – dzia ania nadal b d  si  skupia  na obszarach realizacyj-

nym i weryfikacyjnym, lecz przy po o eniu wi kszego nacisku na ten ostat-

ni, gdy  w trakcie dzia a  wojennych b d  narasta y czynniki negatywne 

wymagaj ce odpowiednich reakcji. 

Na kszta towanie bezpiecze stwa ekonomicznego du y wp yw b d  mia y 

uwarunkowania spo eczne, które skupiaj  w sobie szereg uwarunkowa  so-

cjalno-bytowych, kulturowych, o wiatowych itp. Stanowi  o nich warunki by-

towe i spo eczne ludno ci (ochrona zdrowia, system rentowo-emerytalny, kultu-

ra, o wiata, sport itd.). Analiza tego obszaru uwarunkowa  ukazuje poziom y-

cia spo ecze stwa oraz kierunki, które nale y obra , aby zapewni  dobrobyt jed-

nostki. Uwarunkowania spo eczne wi  si  ci le z uwarunkowaniami poli-

tycznymi i ekonomicznymi i w du ym stopniu od nich zale . 

Du e znaczenie dla bezpiecze stwa ekonomicznego maj  uwarunkowania 

geostrategiczne. Z jednej strony nie mamy adnego wp ywu na fizyczne 

ukszta towanie kraju, jego klimat, ilo  zasobów naturalnych, po o enie wzgl -

dem innych pa stw, z drugiej strony mo emy kszta towa  liczb  ludno ci, sie  

komunikacyjn  itd. Z obszaru tych uwarunkowa , cz sto w decyduj cym stop-

niu, wyp ywa miejsce zajmowane przez kraj w hierarchii wiatowej16. 

Bezpo redni wp yw na bezpiecze stwo ekonomiczne maj  uwarunkowania 

infrastrukturalne, znajduj  one bowiem odbicie we wszystkich omawianych 

dotychczas grupach uwarunkowa . Uwarunkowania te wp ywaj  na kszta towa-

nie bezpiecze stwa ekonomicznego w nast puj cy sposób: 

a) w wymiarze ekonomicznym koncentruj  si  na problemie niepodzielno ci 

nak adów w skali zaanga owania poszczególnych rodzajów kapita u, praco-

ch onno ci i kapita och onno ci przedsi wzi , a tak e na kwestiach zmian 

jako ciowych; 

b) w wymiarze spo ecznym s  to dzia ania administracji pa stwowej i samo-

rz dowej na rzecz zapewnienia odpowiedniej sytuacji prawno-ekonomicznej 

spo ecze stwa; 

                                                 
16 Ibidem, s. 89. 
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c) w wymiarze techniczno-organizacyjnym s  one odpowiedzialne za zarz dza-

nie i koordynowanie procesów kszta towania bezpiecze stwa ekonomicznego, 

a tak e kszta towanie cech niezb dnych do realizacji tych przedsi wzi , tj. 

du ej mobilno ci, ywotno ci przestrzennej, jedno ci funkcjonalnej itd. 

Uwarunkowania infrastrukturalne winny zapewnia  takie rozwi zania, które 

sprzyja yby rozwojowi poziomu bezpiecze stwa jednostki, podmiotów gospo-

darczych, ga zi przemys u, a  do bezpiecze stwa narodowego. 

Streszczenie 

Wp yw czynników warunkuj cych poziom bezpiecze stwa pa stwa 

Podj te w artykule rozwa ania dotycz ce kszta towania bezpiecze stwa pa stwa by y, s  

i b d  bardzo wa ne. Bezpiecze stwo pa stwa w ostatnich latach bardzo si  zmieni o poprzez 

zmiany, jakie zasz y w Polsce, jak równie  w Europie rodkowej i Wschodniej, powsta y nowe 

uwarunkowania bezpiecze stwa. Pa stwo funkcjonuje w bli szym i dalszym otoczeniu mi dzyna-

rodowym maj cym wp yw na tworzenie si  i funkcjonowanie ró nych uwarunkowa  dotycz cych 

bezpiecze stwa, jak i gospodarki narodowej. 

Ogólnie uwarunkowania bezpiecze stwa pa stwa mo na podzieli  na zewn trzne i we-

wn trzne. Nale y podkre li , e na p aszczy nie zewn trznej uwarunkowania polityczne bezpie-

cze stwa ekonomicznego odnosz  si  do okre lonego bloku pa stw (organizacji), a tak e do cha-

rakteru stosunków wypracowanych z innymi pa stwami i organizacjami. 

W zbiorze uwarunkowa  wewn trznych polityki bezpiecze stwa pa stwa dostrzec i wyró ni  

trzeba przede wszystkim czynniki polityczne, ekonomiczne, spo eczne itp., które mog  mie  cha-

rakter kreatywny, jak i destrukcyjny. Je li nabieraj  charakteru destrukcyjnego, to nie tylko os a-

biaj  one potencja  pa stwa, ale równie  zwi kszaj  jego podatno  na presje zewn trzne. Nie-

uniknione koszty spo eczne kryzysu gospodarczego, przeprowadzanych g bokich reform rynko-

wych, a zw aszcza bezrobocie, sprzyjaj  szerzeniu si  frustracji, rozpr enia, wzrostowi przest p-

czo ci i innych patologicznych zjawisk spo ecznych.  

Summary 

The factors which impact determine the level of the state security 

The deliberations undertaken in this article relate to the state security have been and are still 

of great importance. The changes that have taken place in recent years in Poland, the East and 

Middle Europe have also influenced the state security which resulted in new conditions for the 

state security. The state functions in closer and farther international environment which shapes the 

creation and influence functioning of different issues concerning the state security and economy. 

General condition of the state security can be divided into internal and external factors. It should 

be stressed that external factors that determine political conditions of economic security refer to 

the particular block of states (organizations) and also to the kind of relationship elaborated be-

tween other states and organizations. In the collection of internal conditions of the policy of state 

security, first of all, we should notice and point out the political, social, economic and other factors 

which can have either creative or destructive character. When they assume a destructive character 

then not only do they weaken the state’s potential but also increase its vulnerability to external 

pressures. The unavoidable social costs of economic crises, conducted profound market reforms, 

especially unemployment, create favorable conditions for increased crime, slackness, frustration 

and other pathological social phenomena. 


