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Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego.  

Uwarunkowania i zagro enia 

Bezpiecze stwo jest potrzebne ka demu cz owiekowi, gdy  warunkuje jego 

spokój i mo liwo  niezak óconego rozwoju. Dla wszystkich jednostek, grup 

spo ecznych, systemów spo ecznych i pa stw bezpiecze stwo jest potrzeb  eg-

zystencjaln  i wi e si  z istnieniem, przetrwaniem, niezale no ci , to samo ci  

i rozwojem. Po upadku systemu dwubiegunowego, w obliczu transformacji 

ustrojowej, Polska stan a przed wyzwaniem, jakim by o zagwarantowanie su-

werenno ci i bezpiecze stwa w nowej sytuacji. Zadanie to nie by o atwe z uwa-

gi na stacjonowanie w naszym kraju wojsk radzieckich oraz istnienie zobowi -

za  sojuszniczych wobec Zwi zku Radzieckiego. Dopiero rozpad ZSRR, roz-

wi zanie Uk adu Warszawskiego i struktur RWPG, otworzy o Polsce drog  do 

stara  na rzecz przy czenia naszego pa stwa do struktur euroatlantyckich. Bior c 

pod uwag  do wiadczenia historyczne naszej ojczyzny, budowa silnego pa stwa 

i umacnianie bezpiecze stwa narodowego jest bezwzgl dnym priorytetem Rzecz-

pospolitej Polskiej. Wybór tematu poni szego artyku u podyktowany zosta  prze-

wiadczeniem, i  analiza zagro e  bezpiecze stwa narodowego jest konieczna do 

obrania w a ciwego kierunku w kreowaniu bezpiecze stwa narodowego. Artyku  

prezentuje najwa niejsze elementy zagra aj ce bezpiecze stwu narodowemu 

Rzeczpospolitej Polskiej i jest wst pem do dalszych rozwa a  na ten temat. 

Poj cie „bezpiecze stwo” wywodzi si   od  aci skiego s owa securitas, które 

oznacza o polityczn  stabilno 1. Wed ug s ownika j zyka polskiego bezpiecze -

stwo w uj ciu ogólnym to „stan niezagro enia, spokoju, pewno ci”2. W znaczeniu 

ogólnospo ecznym bezpiecze stwo obejmuje zaspokojenie potrzeb: istnienia, prze-

trwania, pewno ci, stabilno ci i ca o ci3. Poj cie to wyst puje w wielu dyscypli-

                                                 
1  M. Pietra , Mi dzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, s. 323. 
2  S ownik j zyka polskiego PWN, Warszawa 1978, t. 1, s. 147. 
3  R. Rosa, Filozofia i edukacja dla bezpiecze stwa w obliczu szans, zagro e  i wyzwa  prze omu 

XX i XXI w., [w:] Bezpiecze stwo cz owieka i zbiorowo ci spo ecznych, red W. Maliszewski, 

Bydgoszcz 2005, s. 13. 
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nach naukowych: politologii, nauce o stosunkach mi dzynarodowych, historii, 

socjologii, psychologii, ekonomii i prawie. Od d u szego czasu nast puje ewo-

lucja pojmowania bezpiecze stwa, poszerza si  zakres postrzegania tego zjawi-

ska, zw aszcza od zako czenia zimnej wojny proces ten uleg  szczególnemu 

przyspieszeniu.  

Poj cie bezpiecze stwa jest nierozerwalnie zwi zane z podstawowymi po-

trzebami ka dego cz owieka i grup spo ecznych, dlatego te  zapewnienie bez-

piecze stwa obywatelom nale y do podstawowych funkcji ka dego pa stwa4.  

Z punktu widzenia obywatela bezpiecze stwo jest zwi zane z poczuciem, e  pod- 

stawowe warto ci pa stwa, tj. istnienie, przetrwanie i rozwój, s  zagwarantowa-

ne. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uwzgl dnia konieczno  zagwaranto-

wania bezpiecze stwa narodowi polskiemu. Artyku  5 Konstytucji Rzeczpospo-

litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku mówi: „Rzeczpospolita Polska strze e 

niepodleg o ci i nienaruszalno ci swojego terytorium, zapewnia wolno  i prawa 

cz owieka i obywatela oraz bezpiecze stwo obywateli, strze e dziedzictwa na-

rodowego oraz zapewnia ochron  rodowiska, kieruj c si  zasad  zrównowa o-

nego rozwoju”5. Artyku  146 okre la obowi zki Rady Ministrów  i administracji 

rz dowej. Wg ust pu 4, punktu 7, Rada Ministrów „zapewnia bezpiecze stwo 

wewn trzne pa stwa oraz porz dek publiczny”6. Przez bezpiecze stwo rozu-

miemy równie  proces7, w którym podlega ono ci g ym zmianom, dostosowuj c 

si  do rodowiska mi dzynarodowego.  

Wed ug J. Sta czyka „istot  opartego na gwarancjach nienaruszalnego prze-

trwania i swobodach rozwojowych bezpiecze stwa jest pewno . Pewno  jest 

bowiem warunkiem obu tych sk adników, a mo e by  ona obiektywna lub su-

biektywna. Bezpiecze stwo w syntetycznym uj ciu mo na wi c okre li  jako 

obiektywn  pewno  gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojo-

wych”8. Osi gni cie pewno ci tak rozumianego bezpiecze stwa jest w praktyce 

niemo liwe do zrealizowania, poniewa  zawsze mo e zaistnie  czynnik destabi-

lizuj cy, taki jak powód , katastrofa ekologiczna, samobójczy zamach terrory-

styczny, którego nie da si  przewidzie . W tym kontek cie zadaniem dzisiejsze-

go pa stwa jest minimalizowanie niepewno ci i przygotowanie struktur pa -

stwowych do usuwania skutków potencjalnych zagro e . 

W nauce o stosunkach mi dzynarodowych wyst puje ugruntowany podzia  

na bezpiecze stwo narodowe i mi dzynarodowe. Jest to podzia  bior cy pod 

                                                 
4  Bezpiecze stwo polityczne i wojskowe, red. A. Ciupi ski, K. Malak, Warszawa 2004, s. 311. 
5  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), art. 5. 
6  Ibidem, art. 146 ust. 4,  pkt.7. 
7  Bezpiecze stwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis, 

Warszawa 2006, s. 15. 
8  J. Sta czyk, Wspó czesne pojmowanie bezpiecze stwa, Warszawa 1996, s. 19; cyt za: Bezpie-

cze stwo narodowe Polski w XXI wieku..., s. 16. 
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uwag  kryterium podmiotowe9. Na szczególne zainteresowanie zas uguje bez-

piecze stwo narodowe z uwagi na to, e pa stwa s  podmiotami prawa mi dzy-

narodowego i s  nadal najwa niejszymi uczestnikami stosunków mi dzynaro-

dowych10. W przesz o ci bezpiecze stwo narodowe odnosi o si  jedynie do 

aspektów wojskowych i politycznych, uto samiaj c je z wielko ci  i jako ci  

w asnej armii czy z sojuszami wojskowymi. W dzisiejszym rozumieniu poj cie 

to uleg o znacznemu poszerzeniu, obejmuj c nowe p aszczyzny m.in. demogra-

ficzn , spo eczn , gospodarcz  czy kulturow . Jest to spowodowane post pem 

cywilizacyjnym i zmian  sytuacji mi dzynarodowej, a tak e konstatacj , e 

równie powa ne skutki co konflikt zbrojny mog  wywo a  kl ski ywio owe czy 

katastrofy ekologiczne. J. Stefanowicz uj  to w nast puj cy sposób: „Bezpie-

cze stwo wspó czesne jest czym  wi cej ni  synonimem biologicznej egzysten-

cji narodu i istnienia pa stwa; zawiera w sobie okre lone osi gni cia lub aspira-

cje dotycz ce sposobu i poziomu ycia, a tak e kryteria ustrojowe”11. 

Znaczenie bezpiecze stwa narodowego mo emy rozpatrywa  na trzy sposoby: 

— w znaczeniu centralnej kategorii spo ecznej – bezpiecze stwo jest dla jedno-

stek, grup spo ecznych, pa stwa pierwotn , egzystencjaln  potrzeb  i warto-

ci , jednocze nie jest nadrz dnym celem dzia ania organizacji pa stwowej 

i spo ecznej, 

— w znaczeniu funkcjonalnym – bezpiecze stwo jest naczeln  misj  narodow  

spo ecze stwa i pa stwa, która polega na ochronie i obronie warto ci i inte-

resów narodowych przed potencjalnymi i realnymi zagro eniami oraz two-

rzeniu warunków do swobodnego rozwoju, 

— w znaczeniu strukturalnym – to ca okszta t organizacji i przygotowania pa -

stwa do tworzenia bezpiecze stwa narodowego, którego podstaw  jest cy-

wilna i wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej12. 

Analiza bezpiecze stwa narodowego nierozerwalnie zwi zana jest z analiz  

zagro e , poniewa  problem bezpiecze stwa to problem przeciwdzia ania jego 

zagro eniom i minimalizacji mo liwo ci ich wyst pienia. Wspó cze nie zagro-

enie bezpiecze stwa narodowego okre la si  jako „potencjalne lub istniej ce 

zjawiska, sytuacje b d  dzia ania godz ce w warto ci i interesy narodowe, stwa-

rzaj ce niebezpiecze stwo dla: ycia i zdrowia, warunków bytu, mienia i rodo-

wiska oraz destrukcji (destabilizacji) organizacji ycia spo ecznego i pa stwo-

wego, a tak e zniweczenia (os abienia) mo liwo ci rozwoju”13. Zagro enia bez-

                                                 
9  Bezpiecze stwo zewn trzne Rzeczpospolitej Polskiej, red. T. Jemio a, K. Malak, Warszawa 2002, 

s. 92. 
10  I. Popiuk-Rysi ska, Uczestnicy stosunków mi dzynarodowych, ich interesy i oddzia ywania, 

[w:] Stosunki mi dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Hali ak, R. Ku niar, War-

szawa 2000, s. 91. 
11  J. Stefanowicz, Bezpiecze stwo wspó czesnych pa stw, Warszawa 1984, s. 15. 
12  Bezpiecze stwo narodowe Polski w XXI wieku..., s. 21–23. 
13  Ibidem, s. 98. 
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piecze stwa narodowego mog  by  rozpatrywane wed ug nast puj cych kryte-

riów: miejsca zagro e  (wewn trzne, zewn trzne), dynamiki rozwoju (dyna-

miczne, pe zaj ce), zasi gu zagro enia (globalne, kontynentalne, regionalne, sub- 

regionalne, lokalne), skali zagro e  ( wiatowe, mi dzynarodowe, pa stwa, jed-

nostki administracyjnej), skutków zagro e  (fizyczne, psychiczne), charakteru 

stosunków spo ecznych (konfliktowe, niekonfliktowe), rodowiska (przyrodni-

cze, spo eczne, polityczne, gospodarcze, naukowo-techniczne), ród a zagro e  

(naturalne, techniczne, ustrojowe, demograficzne, ideologiczne, gospodarcze, 

edukacyjne, psychologiczne, kulturowe i inne) oraz przedmiotowe (polityczne, 

militarne, ekonomiczne, spo eczne, ekologiczne)14. W praktyce najcz ciej sto-

sowane jest kryterium przedmiotowe, gdzie zagro enie polityczne odnosi si  do 

stanu, w którym poprzez dzia anie zorganizowanych grup spo ecznych b d  po-

litycznych niemo liwe staje si  wype nianie podstawowych funkcji pa stwa. 

Zagro enie militarne, najogólniej ujmuj c, to s abo  militarna pa stwa i nie-

przygotowanie do jego obrony. Zagro enie ekonomiczne wyst puje wtedy, gdy 

pa stwo nie potrafi przeciwstawi  si  dzia aniom wewn trznym lub zewn trz-

nym, które uniemo liwiaj  swobodny rozwój ekonomiczny i tym samym os a-

biaj  potencja  ekonomiczny pa stwa. Zagro enie spo eczne, niekiedy nazywane 

równie  spo eczno-kulturowym, odnosi si  do niebezpiecze stwa utraty ycia 

i zdrowia, to samo ci narodowej, etnicznej i kulturowej oraz bezpiecze stwa so-

cjalnego i publicznego. Zagro enie ekologiczne zwi zane jest z mo liwo ci  

wyst pienia trwa ego i nieodwracalnego, w sposób naturalny, uszkodzenia lub 

zniszczenia rodowiska naturalnego15. 

Zagro enia bezpiecze stwa pa stwa polskiego nierozerwalnie zwi zane s  

z sytuacj  mi dzynarodow  i zagro eniami generowanymi w rodowisku regio-

nalnym i ogólno wiatowym. Upadek systemu dwubiegunowego spowodowa  li-

kwidacj  zagro enia nuklearn  konfrontacj  pomi dzy zwalczaj cymi si  stro-

nami, jednocze nie od y y konflikty „wyciszone” oraz pojawi y si  nowe zagro-

enia dla pokoju i stabilno ci mi dzynarodowej. Kryzysy ekonomiczne, konflik-

ty etniczne i religijne, amanie praw cz owieka, proliferacja broni masowego ra-

enia, zachwianie stabilno ci politycznej, terroryzm i zorganizowana przest p-

czo  to nowe wyzwania stoj ce przed spo eczno ci  mi dzynarodow 16. W la-

tach dziewi dziesi tych XX wieku w Europie, w wyniku rozpadu bloku 

wschodniego, ujawni o si  zagro enie, jakim jest nacjonalizm prowadz cy do 

konfliktów etnicznych. Konflikty  w by ej Jugos awii, zw aszcza w Bo ni i Her-

cegowinie, powinny by  przestrog  dla spo eczno ci mi dzynarodowej. Rozpad 

ZSRR równie  przyczyni  si  do ujawnienia konfliktów narodowo ciowych, któ-

                                                 
14  Ibidem, s. 460. 
15  Ibidem, s.109–113. 
16  D.B. Bobrow, Z o ono  problematyki braku bezpiecze stwa. Implikacje redefinicji poj cia, 

[w:] Bezpiecze stwo narodowe i mi dzynarodowe u schy ku XX w., red. D.B. Bobrow, E. Hali-

ak, R. Zi ba, Warszawa 1997, s. 37.  
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rych przyk adem jest wojna mi dzy Armeni  i Azerbejd anem, wojna o niepod-

leg o  Czeczenii, walka separatystów abchaskich w Gruzji czy rosyjskich w Mo - 

dawii17. Pod koniec XX wieku obserwowali my przyk ady ludobójstwa na nie-

wyobra aln  skal  w Europie, przy okazji rozpadu Jugos awii, czy na terytorium 

Afryki w Ruandzie podczas konfliktu plemiennego pomi dzy Hutu i Tutsi. W obu 

przypadkach spo eczno  mi dzynarodowa zawiod a, nie podejmuj c stosow-

nych dzia a  w celu zapobie enia masakrze18.  

Charakterystyka wspó czesnych zagro e  nie ogranicza si  do analizy poli-

tyki pa stw i ich potencja ów, wykracza bardzo daleko poza ten obszar. Ciekawe 

uj cie problemu zaprezentowa  Thomas X. Hammes. Autor opracowa  list  

zmian, jakie zaistnia y we wspó czesnym wiecie, które mog , wed ug jego oce-

ny, przyczyni  si  do zagro enia pokoju wiatowego. Na li cie tej znalaz y si  

mi dzy innymi: upadek systemu dwubiegunowego i koniec interpretowania zja-

wisk poprzez pryzmat „zimnowojennych” procesów, sta y wzrost liczby ludno-

ci i powstawanie megamiast o liczbie ludno ci powy ej 20 mln, obni enie stan-

dardów ycia i epidemie w krajach Trzeciego wiata, wzrost powi za  telein-

formatycznych o zasi gu globalnym, atwo  przemieszczania si  w najodleglej-

sze zak tki wiata, zmniejszenie si  zasobów wodnych i powierzchni ziem 

uprawnych, wzrost przemytu narkotyków i powi za  z przep ywem pieni dzy 

i korupcj , rozpad ZSRR i b d ca jego efektem niestabilno  tego regionu, a-

two  dost pu do ró nych typów broni, wzrost aktywno ci grup ideologicznych 

o zasi gu transnarodowym, rozwój i rozszerzenie stref wp ywów korporacji po-

nadnarodowych oraz uzyskanie przez USA pozycji jedynego supermocarstwa19. 

Wy ej wymieniona charakterystyka wydaje si  by  trafna, jednocze nie mo na 

j  uzupe ni  o kolejne zmiany w rodowisku mi dzynarodowym, które mog  si  

przyczyni  do destabilizacji porz dku mi dzynarodowego. Wymieniany przez 

Thomasa X. Hammesa sta y wzrost liczby ludno ci powoduje powi kszanie si  

obszarów ubóstwa i implikuje mo liwo  cz stszego wyst powania spo ecznych 

napi  wewn trz pa stw, które mog  zagra a  ich spójno ci, a tym samym ro-

dowisku mi dzynarodowemu. Katastrofy ekologiczne, degradacja rodowiska 

naturalnego, w tym emisja gazów cieplarnianych powi kszaj ca „dziur ” ozo-

now , przyczyniaj  si  do gini cia gatunków ro lin i zwierz t, ocieplania klima-

tu, a w dalszej perspektywie uszczuplenia terenów nadaj cych si  do zasiedlenia 

przez cz owieka na rzecz mórz i oceanów. Proces globalizacji przyczyni  si  do 

intensyfikacji dzia a  transnarodowych grup zorganizowanej przest pczo ci, 

karteli narkotykowych, a przede wszystkim terrorystycznych, które korzystaj  ze 

zdobyczy nauki i techniki, wykorzystuj c je do swej dzia alno ci. Du ym zagro-

                                                 
17  R. Zi ba, Bezpiecze stwo europejskie lat 90. Potrzeba nowego uj cia problemu, [w:] Bezpie-

cze stwo pa stw Europy. Koncepcje i problemy lat 90., red. B. omi ski, Katowice 1997, s. 21. 
18  A.D. Rotfeld, Bezpiecze stwo mi dzynarodowe po wydarzeniach 11 wrze nia 2001 roku, [w:] 

Polska wobec terroryzmu, Instytut Studiów Strategicznych, z. 49, Kraków 2002, s. 12. 
19  Bezpiecze stwo polityczne i wojskowe, s. 50. 
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eniem jest atwiejszy dost p do technologii produkcji broni masowego ra enia 

i rodków jej przenoszenia oraz podj cie programów atomowych przez takie 

pa stwa, jak Korea Pó nocna czy Iran. W obliczu powszechnej obecno ci w cy-

berprzestrzeni rz dowych instytucji, korporacji mi dzynarodowych czy rynków 

finansowych pojawi o si  nowe  zagro enie w postaci tzw. cyberterroryzmu, 

który mo e doprowadzi  do katastrof na niewyobra aln  skal . Wystarczy wy-

obrazi  sobie na przyk ad w amanie hakera z organizacji terrorystycznej do sys-

temu lotnictwa cywilnego w dowolnym kraju i doprowadzenie do wielu kata-

strof lotniczych poprzez zmian  parametrów lotów, czy te  dzia anie na rzecz 

destabilizacji rynków finansowych poprzez „uderzenie” w gie d  papierów war-

to ciowych w Tokio czy Nowym Jorku. Wszystkie wymienione wy ej zjawiska, 

z uwagi na proces globalizacji i zakres powi za  gospodarczych, mog  bezpo-

rednio lub po rednio wp yn  na kondycj  pa stwa polskiego i stanowi  zagro-

enie polskiego bezpiecze stwa. 

Wracaj c do rozwa a  dotycz cych naszego pa stwa, nale y zwróci  uwag  

na moment, w którym dokona a si  w Polsce transformacja ustrojowa. Nowy 

rz d stan  przed konieczno ci  obrania kierunku polityki prowadz cego do za-

gwarantowania bezpiecze stwa w nowych warunkach. Polska aktywnie uczest-

niczy a w procesie ostatecznego rozpadu bloku wschodniego. Jej dzia ania na 

rzecz odzyskania suwerenno ci i budowania demokracji sta y si  wzorem dla 

pozosta ych pa stw demokracji ludowej. Wydarzenia takie, jak: zjednoczenie 

Niemiec, upadek ZSRR, „aksamitny rozwód” Czechos owacji – zmieni y naj-

bli sze otoczenie Polski. Znalaz a si  ona w nowej sytuacji, w której celem nad-

rz dnym by o ugruntowanie suwerenno ci i zagwarantowanie bezpiecze stwa 

narodowego w dynamicznie zmieniaj cej si  Europie. Dzi ki wsparciu pa stw 

zachodnich uda o si  przeprowadzi  transformacj  ustrojow  i reform  gospo-

darcz 20. W realizacji wyzwa  stoj cych przed Polsk  szczególn  rol  odegra y 

Stany Zjednoczone wspieraj ce zarówno politycznie, jak i gospodarczo procesy 

zachodz ce wewn trz Polski21. Potencja  militarny Stanów Zjednoczonych jest 

ogromny, a wydatki na zbrojenia stanowi  blisko po ow  tego, co wydaj  pozo-

sta e pa stwa wiata razem wzi te22. Rola i znaczenie Stanów Zjednoczonych 

Ameryki w wiecie spowodowa y, e Rzeczpospolita Polska postawi a na strate-

giczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, wymiernie wzmacniaj c bezpie-

cze stwo pa stwa. Uniezale nienie si  od ZSRR zwi zane by o z wyst pieniem 

Polski ze struktur RWPG oraz Uk adu Warszawskiego, a tak e podj ciem stara  

na rzecz wycofania wojsk Zwi zku Radzieckiego z terytorium Polski. W tym 

                                                 
20  S. Micha owski, Nowa jako  w stosunkach z Niemcami, [w:] Polityka zagraniczna RP 1989–2002, 

red. R. Ku niar, K. Szczepanik, Warszawa 2002, s. 148–162. 
21  J. Stachura, Rola i znaczenie stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, [w:] Polityka 

zagraniczna RP 1989–2002, s. 127–140. 
22  R. Ku niar, Bezpiecze stwo w stosunkach mi dzynarodowych, [w:] Stosunki mi dzynarodowe. 

Geneza, struktura, dynamika, s. 176–177. 
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czasie istnia y cztery warianty drogi prowadz cej do zapewnienia bezpiecze -

stwa: oparcie si  na zwi zku z mocarstwem rosyjskim, ale na zasadach równo-

prawno ci we wzajemnych stosunkach, samodzielna budowa systemu bezpie-

cze stwa i oczekiwanie na tendencje do tworzenia ogólnoeuropejskiego systemu 

bezpiecze stwa, stworzenie regionalnego systemu bezpiecze stwa, integracja  

z euroatlantyckim systemem bezpiecze stwa, a wi c z NATO i UZE23. Z tych 

mo liwo ci, jako najlepszy i daj cy najwi ksze gwarancje bezpiecze stwa, wy-

brano kierunek euroatlantycki. Podj te starania o w czenie Polski do struktury 

Paktu Pó nocnoatlantyckiego zako czy y si  sukcesem 12 marca 1999 roku.  Po 

wst pieniu Polski do NATO zwielokrotniony zosta  czynnik odstraszania. Ka de 

pa stwo decyduj ce si  zaatakowa   RP musi liczy  si  z odpowiedzi  ze strony 

wszystkich cz onków sojuszu zgodnie z kluczowym artyku em 5 Paktu Pó noc-

noatlantyckiego.  

W obliczu szczególnych wi zi cz cych RP ze Stanami Zjednoczonymi, 

nazywanych „partnerstwem strategicznym” czy „zwi zkiem szczególnym”, 

spraw  niekorzystn  by o to, i  polska polityka zagraniczna w kwestiach bezpie-

cze stwa postrzegana by a – i jest – przez naszych partnerów europejskich jako 

funkcja polityki ameryka skiej24. Szczególne zwi zki Rzeczpospolitej Polskiej 

ze Stanami Zjednoczonymi budzi y obawy niektórych pa stw Unii Europejskiej, 

co mog o utrudni  b d  opó ni  realizacj  kolejnego celu polskiej dyplomacji, 

jakim by a akcesja do Unii Europejskiej. Polska szybko podj a starania na rzecz 

cz onkostwa w Unii Europejskiej, poniewa  cz onkostwo stwarza o warunki do 

rozwoju gospodarczego i post pu cywilizacyjnego, a jednocze nie przyczynia o 

si  do zwi kszenia bezpiecze stwa kraju. Wobec dynamicznie rozwijaj cej si  

sytuacji mi dzynarodowej, przy ogromnym wsparciu Niemiec, ze zrozumieniem 

przyj to w Europie nasze starania o zbli enie do struktur europejskich. Proces 

ten zako czy  si  wraz z przyj ciem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europej-

skiej z dniem 1 maja 2004 roku.  

Wydawa  by si  mog o, e tak wzmocniona Polska jest krajem bezpiecznym 

i wolnym od zagro e . Nic bardziej mylnego. Bezpiecze stwo ma charakter 

niepodzielny. Wymiar wewn trzny bezpiecze stwa jest zale ny od wymiaru ze-

wn trznego, a narodowy od sojuszniczego. Zbiór czynników zagra aj cych pa -

stwu polskiemu jest to samy z zagro eniami globalnego bezpiecze stwa, lecz 

inaczej rozk adane s  akcenty. Priorytetem polskiej polityki w zakresie bezpie-

cze stwa jest przeciwdzia anie zagro eniu bezpiecze stwa energetycznego pa -

stwa, przeciwdzia anie potencjalnemu os abianiu wi zów cz cych wspólnot  

europejsk  i transatlantyck , przeciwdzia anie terroryzmowi mi dzynarodowe-

                                                 
23  A. Karkoszka, Ogólne przes anki polskiego bezpiecze stwa, [w:] Bezpiecze stwo Polski w zmie- 

niaj cej si  Europie, red. M. Kern-J drychowska, Warszawa 1994, s. 31. 
24  B. Osadnik, Polskie interesy bezpiecze stwa i rozwoju w kontek cie konfliktu w Iraku. Refleksje 

teoretyczne. [w:] Bezpiecze stwo Polski i bezpiecze stwo europejskie na pocz tku XXI wieku, 

red. M. Stolarczyk, Katowice 2004, s. 155. 
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mu oraz proliferacji broni masowego ra enia25. W zakresie koncepcji obronno ci 

Rzeczpospolitej Polskiej cele strategiczne obejmuj : „zgodnie ze Strategi  Bez-

piecze stwa Narodowego RP nadrz dnym celem strategicznym Rzeczypospoli-

tej Polskiej jest zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji in-

teresów narodowych poprzez eliminacj  zewn trznych i wewn trznych zagro-

e , redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wy-

zwa  i umiej tne wykorzystanie pojawiaj cych si  szans. Do g ównych celów 

strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie obronno ci nale : 

— zapewnienie niepodleg o ci i suwerenno ci Rzeczypospolitej  Polskiej, jej 

integralno ci i nienaruszalno ci granic; 

— obrona i ochrona wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;  

— tworzenie warunków do zapewnienia ci g o ci realizacji zada  przez organy 

administracji publicznej oraz inne podmioty w a ciwe w obszarze bezpie-

cze stwa narodowego, w tym odpowiedzialne za funkcjonowanie gospodar-

ki i innych obszarów istotnych dla ycia i bezpiecze stwa obywateli;  

— tworzenie warunków do podwy szania zdolno ci obronnych pa stwa, jak te  

zapewnienie gotowo ci do realizacji obrony w uk adzie narodowym i so-

juszniczym; 

— rozwijanie partnerskiej wspó pracy wojskowej z innymi pa stwami, zw asz-

cza s siednimi; 

— realizacja zobowi za  wynikaj cych z cz onkostwa Polski w NATO i Unii 

Europejskiej; 

— zaanga owanie w mi dzynarodowe operacje reagowania kryzysowego, pro-

wadzone w pierwszej kolejno ci przez NATO i UE, a tak e przez ONZ czy 

w ramach dora nych koalicji”26. 

Uzupe nieniem dotychczasowych rozwa a  jest poni sza analiza zagro enia 

bezpiecze stwa narodowego, odwo uj ca si  do kryterium przedmiotowego 

dziel cego zagro enia na: polityczne, militarne,  ekonomiczne, spo eczne i eko-

logiczne. Analiza bezpiecze stwa narodowego pod k tem  zagro enia politycz-

nego pokazuje, i  jest wiele aspektów, na które powinni my zwróci  szczególn  

uwag . Zakres problematyki jest bardzo szeroki, poniewa  obejmuje zarówno 

polityk  zagraniczn , jak i wewn trzn  pa stwa. Proces globalizacji doprowa-

dzi  do tego, e sytuacja konfliktowa nawet w du ej odleg o ci od naszego pa -

stwa mo e wp ywa  politycznie na nasz kraj, nie wy czaj c interwencji zbroj-

nej wynikaj cej z naszych zobowi za  sojuszniczych. Nieprzestrzeganie prawa 

i umów mi dzynarodowych, niestosowanie si  do rezolucji ONZ, brak gotowo-

ci do pokojowego rozwi zywania konfliktów mog  pot gowa  sytuacje zagro-

enia systemu bezpiecze stwa zbiorowego, w tym pa stwa polskiego. Zagro e-

                                                 
25  http://www.wp.mil.pl/pliki/File/strategia_obronnosci/strategia_obronnosci.doc, Strategia Obron-

no ci Rzeczpospolitej Polskiej. Strategia Sektorowa do Strategii Bezpiecze stwa Narodowego 

Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2009, rozdzia  I. 
26  Ibidem, rozdzia  II, 2.1., pkt. 30. 
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nie polityczne mo e by  generowane poprzez kszta t systemów politycznych 

i ich ewolucj  u naszych s siadów w kierunku autorytaryzmu czy dyktatury. Ob-

serwuj c najbli sze otoczenie Polski, powinni my skoncentrowa  si  na Rosji, 

kraju, który w przesz o ci niejednokrotnie wykazywa  zachowania agresywne 

wobec naszego pa stwa. Federacja Rosyjska systematycznie wzmacnia resorty 

si owe i w adz  prezydenta. System ten ewoluuje w kierunku autorytaryzmu. 

Ch  odbudowania pozycji mocarstwowej mo e skierowa  dzia ania Rosji na 

rzecz przy czenia Bia orusi czy uzale nienia Ukrainy, co znacz co wp yn oby 

na nasze wzajemne relacje, stanowi c zagro enie dla Polski.  

Od rozpadu ZSRR toczy si  swoista gra o Ukrain  i wewn trz Ukrainy, 

gdzie cieraj  si  tendencje proeuropejskie i prorosyjskie.  W tej grze uczestni-

czy tak e Polska, spe niaj c rol  „adwokata” Ukrainy na forum mi dzynarodo-

wym i popieraj c zbli enie tego pa stwa do Europy Zachodniej27. Nasze zaan-

ga owanie w ten proces spotyka si  z niezadowoleniem Federacji Rosyjskiej, 

która ma wiele atutów, by utrudni  funkcjonowanie pa stwa polskiego. Jednym 

z nich jest uzale nienie od rosyjskiego gazu. cieranie si  tendencji proeuropej-

skich i prorosyjskich na Ukrainie samo w sobie stanowi zagro enie mog ce 

prowadzi  do konfliktu o charakterze lokalnym, który mo e doprowadzi  do 

szerszego kryzysu oddzia uj cego tak e na Polsk . Na Bia orusi rz dzonej przez 

Aleksandra ukaszenk  amane s  prawa mniejszo ci polskiej. Represje wobec 

mniejszo ci, aresztowania dzia aczy Zwi zku Polaków na Bia orusi, utrudnianie 

im podró owania, zamykanie siedziby Zwi zku, aresztowania obywateli pol-

skich przebywaj cych na terenie Bia orusi, te wszystkie dzia ania rodz  napi -

cia, które mog  przybra  ostrzejszy charakter prowadz cy do kryzysu we wza-

jemnych stosunkach polsko-bia oruskich28. U innego naszego wschodniego s -

siada, na Litwie, nie s  przestrzegane prawa mniejszo ci polskiej. Nie ma zgody 

w adz litewskich na pisowni  polskich nazwisk w j zyku ojczystym czy na u y-

wanie j zyka polskiego w urz dach29. Rodzi to konflikt na linii Warszawa–Wilno, 

który mo e by  podsycany i wykorzystany przez Federacj  Rosyjsk  do os abie-

nia pozycji Polski.  

Historyczne do wiadczenie nakazuje nam zastanowi  si  nad potencjalnym 

zagro eniem ze strony Niemiec. Po odzyskaniu przez Polsk  pe nej suwerenno-

ci Niemcy sta y si  naszym najwi kszym sprzymierze cem popieraj cym akce-

sj  Polski do NATO i Unii Europejskiej. Bardzo szybko zosta  podpisany traktat  

potwierdzaj cy granic  na Odrze i Nysie u yckiej oraz traktat o dobrym s -

siedztwie i przyjaznej wspó pracy30. Nie mamy jednak pewno ci, czy w przy-

sz o ci nie odrodz  si  tendencje mocarstwowe, czy nie wzmocni  si  ugrupo-

                                                 
27  M. Mienkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, [w:] Polityka zagraniczna RP 

1989–2002, s. 220–223. 
28  R. Ku niar, Droga do wolno ci, Warszawa 2008, s. 247–249, 314–316. 
29  Ibidem,  s. 84. 
30  S. Micha owski, op. cit., s. 147–152. 
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wania neonazistowskie w Niemczech. Jeste my cz onkami tego samego paktu 

obronnego zapewniaj cego nam bezpiecze stwo, ale nie mamy pewno ci, czy 

b dzie on trwa  wiecznie. Interwencja w Iraku w 2003 roku spowodowa a nie-

pokoj cy rozd wi k w ród cz onków NATO. W jego wyniku znale li my si  

z Niemcami po przeciwnych stronach zaistnia ego konfliktu.  

Obawy zwi zane z zagro eniem polskich interesów staj  si  bardziej realne 

w obliczu realizacji projektu niemiecko-rosyjskiego gazoci gu po dnie Ba tyku 

z pomini ciem Polski. Równie  niekorzystnie na nasze bezpiecze stwo wp ywa 

rozlu nienie wi zi cz cych pa stwa Unii Europejskiej. Konflikty wewn trz 

Unii, problemy z uchwaleniem konstytucji, unijnego bud etu, brak wspólnej po-

lityki zagranicznej czy wspólnej polityki w zakresie bezpiecze stwa energetycz-

nego nie napawaj  optymizmem.  

Zagro enie wewn trznego bezpiecze stwa politycznego Polski zwi zane jest 

z wszelk  dzia alno ci  prowadz c  do utraty zaufania wobec organów pa stwa. 

Przyk adem mo e by  korupcja czy nepotyzm na wszystkich szczeblach w adzy 

lokalnej i centralnej, przenikanie cz onków grup przest pczych do struktur 

sprawowania w adzy. Brak precyzyjnych przepisów prawa reguluj cych kwestie 

lobbingu, biurokracja oraz niekompetencja urz dników daj  du e pole manewru 

nieuczciwym obywatelom i skutecznie wywo uj  brak zaufania do organów pa -

stwa. Nieprzestrzeganie prawa i ci gn ce si  w niesko czono  procesy s dowe 

prowadz  do tego, i  Polacy odwo uj  si  do trybuna ów mi dzynarodowych, 

zaskar aj c w asne pa stwo. Partie polityczne zbrutalizowa y j zyk debaty pu-

blicznej co mo e prowadzi  do eskalacji negatywnych wobec siebie postaw wy-

borców o ró nych pogl dach politycznych. Prezes i dzia acze najwi kszej opo-

zycyjnej partii – Prawa i Sprawiedliwo ci – podwa aj  wynik wyborów prezy-

denckich i bojkotuj  urz duj cego prezydenta. Sytuacj  bardzo niekorzystn  dla 

pa stwa polskiego jest odwo ywanie si  przedstawicieli cz ci rodzin, które 

straci y swoich bliskich w katastrofie lotniczej pod Smole skiem, do przedsta-

wicieli Kongresu ameryka skiego czy instytucji unijnych w sprawie powo ania 

mi dzynarodowej komisji do wyja nienia tej sprawy. Jest to podwa anie wiary-

godno ci i skuteczno ci polskich w adz i wymiaru sprawiedliwo ci, co w zna-

cz cy sposób os abia wizerunek kraju w oczach wiata, a tym samym os abia je-

go bezpiecze stwo.  

Polska jest krajem, w którym wi kszo  stanowi  katolicy, gdzie Ko ció  ka-

tolicki cieszy si  du ym szacunkiem, a jego si a oddzia ywania na spo ecze -

stwo jest bardzo du a. Wydaje si , e rozwój agresywnych religii czy sekt w naj- 

bli szym czasie nie zagra a naszemu bezpiecze stwu. Zagro enia mo na upa-

trywa  w dzia alno ci niektórych ksi y katolickich. W ród hierarchów ko ciel-

nych i „szeregowych” ksi y jest wiele osób anga uj cych si  w bie c  polity-

k  pa stwa. To zaanga owanie przejawia si  mi dzy innymi poprzez programy 

i artyku y publikowane w mediach ojca Tadeusza Rydzyka, od którego Ko ció , 

jak do tej pory, stanowczo si  nie odci , czy liczne przyk ady wyborczej agitacji 
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z ambony „na kogo wierni powinni g osowa ”. Takie post powanie k óci si  

z konstytucyjnym rozdzia em pa stwa od Ko cio a. Zachowania i wypowiedzi 

rasistowskie w ród pseudokibiców na stadionach, niszczenie cmentarzy innych 

ni  katolickie wyzna  pokazuj  niebezpiecze stwo wyst powania w naszym 

kraju nietolerancji religijnej i narodowo ciowej. Te wszystkie zjawiska mog  

wp ywa  na zachwianie stabilno ci politycznej kraju, a tym samym stanowi  re-

alne zagro enie bezpiecze stwa narodowego. 

Ewolucja postrzegania bezpiecze stwa spowodowa a, e poza zagadnienia-

mi zwi zanymi z p aszczyzn  polityczno-wojskow  dosz o do poszerzenia defi-

nicji bezpiecze stwa narodowego, rozci gni cia jej na inne czynniki, których 

skutki s  porównywalne do skutków wojen. Nie znaczy to, i  mo na bagateli-

zowa  konieczno ci rozbudowy potencja u militarnego pa stwa polskiego. Pa -

stwo s abe prowokuje zachowania agresywne ze strony silniejszych s siadów 

i staje si  atwym celem. Po o enie geostrategiczne Polski pomi dzy dwoma na-

stawionymi ekspansywnie krajami determinuje potrzeb  budowy silnej, nowo-

czesnej, dobrze wyposa onej armii31. W celu poprawy obronno ci kraju dokona-

no reorganizacji wojska w postaci likwidacji armii poborowej na rzecz armii 

zawodowej, stawiaj c na wyszkolenie i wyposa enie o nierzy, a nie na ich li-

czebno . Zagro eniem dla systemu obronno ci kraju jest mier  najwy szych 

dowódców si  zbrojnych. Du  wyrw  w ród kadry dowódczej Wojska Polskie-

go spowodowa y  katastrofa samolotu CASA i katastrofy samolotu rz dowego 

TU-154. Obie katastrofy unaoczni y b dy proceduralne zezwalaj ce na podró-

owanie na pok adzie tego samego samolotu najwy szym dowódcom si  zbrojnych.  

Najwi kszym zagro eniem dla naszego pa stwa mo e by  ponowna wspó -

praca Niemiec i Rosji w celu os abienia b d  likwidacji Polski. Oba kraje maj  

wi kszy, w porównaniu z naszym krajem, potencja  ekonomiczny i militarny. 

Dodatkowo Federacja Rosyjska posiada potencja  nuklearny. Istnieje du a kon-

centracja floty i si  l dowych w granicz cym z Polsk  Obwodzie Kaliningradz-

kim. W ostatnich latach obserwujemy unowocze nianie potencja u bojowego 

i modernizacj  armii Federacji Rosyjskiej. Republika Federalna Niemiec, jak na 

razie, jest naszym sojusznikiem w ramach Paktu Pó nocnoatlantyckiego i nie 

stanowi zagro enia, przynajmniej dopóki istnieje NATO. Fakt, e jeste my, 

wraz z Niemcami, cz onkami UE równie  odsuwa zagro enie ze strony tego 

pa stwa. Nie mo na jednak z pe n  stanowczo ci  wykluczy  w przysz o ci 

konfliktu wewn trz UE prowadz cego nawet do jej rozpadu.  

Kolejnym zagro eniem dla bezpiecze stwa Polski jest mo liwo  ataku ter-

rorystycznego wymierzonego w nasze pa stwo. Wydarzenia z 11 wrze nia 2001 

roku pokaza y, i  nikt w Stanach Zjednoczonych, a tym bardziej w Polsce i na 

ca ym wiecie, nie mo e czu  si  bezpiecznie. Atak terrorystyczny przy u yciu 

samolotów pasa erskich jako adunków wybuchowych, przeprowadzony przez 

                                                 
31  Bezpiecze stwo polityczne i wojskowe, s. 315–316. 



70 Marta MERCZY SKA 

fundamentalistów islamskich skupionych w organizacji Al-Kaida, unaoczni  

wiatu, e potencja  militarny i nuklearny nie stanowi czynnika odstraszaj cego. 

Al-Kaida przyj a taktyk  charakterystyczn  dla konfliktu asymetrycznego. Nie 

mog c przeciwstawi  si  potencja owi Stanów Zjednoczonych w bezpo redniej 

walce, terrory ci postanowili uderzy  w tzw. „mi kkie podbrzusze”, czyli cele 

strategiczne i symboliczne, maksymalizuj c straty gospodarcze i ludzkie. Takie 

dzia anie jest charakterystyczne dla tej organizacji wykorzystuj cej prawie zaw-

sze do przeprowadzenia akcji terrorystów samobójców. Ataki s  skrupulatnie 

przygotowywane, a celem ka dego z nich jest uzyskanie maksymalnych znisz-

cze  oraz jak najwi ksza liczba zabitych i rannych32. Po atakach 11 wrze nia 

2001 roku Stany Zjednoczone og osi y wojn  z terroryzmem. Rada Bezpiecze -

stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyj a rezolucj  dotycz c  walki 

z terroryzmem, która dawa a mo liwo  wkroczenia do Afganistanu i rozbicia 

tam baz Al-Kaidy. Mi dzynarodowa operacja w Afganistanie pod dowództwem 

ameryka skim z udzia em mi dzy innymi polskich o nierzy, pomimo obalenia 

tam re imu sprzyjaj cego terrorystom, nie zako czy a si  sukcesem. Nie uda o 

si  zniszczy  baz terrorystów, misja w Afganistanie nadal trwa i cho  nie wida  

szans na stabilizacj  w tym regionie, podaje si  dat  jej zako czenia w 2014 roku.  

Kolejnym punktem ameryka skiej polityki wymierzonej przeciwko terrory-

zmowi by o wkroczenie do Iraku i obalenie rz dz cego tam dyktatora Saddama 

Husajna, podejrzewanego o wspieranie terrorystów. Pretekstem do dokonania 

inwazji na Irak by o oskar enie, jak si  pó niej okaza o bezpodstawne, o produ-

kowanie broni masowego ra enia. Stany Zjednoczone bez zgody ONZ, wbrew 

prawu mi dzynarodowemu, na czele koalicji, w której równie  uczestniczy a 

Polska33, wkroczy y do Iraku. Podkre li  nale y, e przeciwko wkroczeniu do 

Iraku opowiedzieli si  mi dzy innymi Niemcy i Francja, cz onkowie NATO. 

Doprowadzi o to do rozd wi ku wewn trz Paktu Pó nocnoatlantyckiego, wy-

twarzaj c niebezpieczny precedens braku spójno ci politycznej kluczowych 

cz onków tego sojuszu obronnego.  

Presti  Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpiecze stwa mi dzynaro-

dowego zosta  znacz co os abiony na skutek bezpo redniego ataku dokonanego 

na terytorium USA i trudno ci zwi zanych z operacj  w Iraku. Interwencje 

w Afganistanie i w Iraku przyczyni y si  do wzrostu nienawi ci muzu manów 

wymierzonej przeciwko Stanom Zjednoczonym i ca emu wiatu zachodniemu, 

w tym Polski. Wyrazem tej nienawi ci by y kolejne zamachy terrorystyczne, 

tym razem na terytorium Europy, w Madrycie i w Londynie. Zasi g dzia ania 

grup terrorystycznych, ich skuteczno , ilo  ofiar liczona w setkach, a nawet 

tysi cach, spowodowa , e to w a nie terroryzm sta  si  szczególnym, cho  nie 

jedynym, zagro eniem we wspó czesnym wiecie. Polska, jako element cywili-

                                                 
32  W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 147. 
33  R. Ku niar, op. cit., s. 229–231. 
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zacji zachodniej, aktywny uczestnik operacji w Afganistanie i w Iraku, cz onek 

NATO i UE, musi by  przygotowana na ewentualny atak terrorystyczny. Dla 

terrorystów Polska jest celem zast pczym, rezerwowym, i jak dot d nigdy nie 

by a celem terrorystów. Nie mo e to jednak u pi  czujno ci polskich s u b. 

Wzmo enie kontroli rodowisk zwi zanych z fundamentalistami islamskimi po 

atakach w Europie Zachodniej mo e powodowa , e Polska stanie si  dla terro-

rystów swoistego rodzaju baz  wypadow , zapleczem logistycznym, a w pó -

niejszym czasie równie  miejscem aktywno ci, nie wy czaj c zamachów. Real-

no  ataku terrorystycznego relatywnie wzrasta w obliczu przygotowywanych 

w Polsce Mistrzostw Europy w pi ce no nej EURO 201234. Organizacja imprezy 

masowej o zasi gu wielonarodowym powoduje, i  tracimy status celu zast p-

czego. Celem terrorystów jest maksymalizacja efektu medialnego, a EURO 2012 

stwarza takie mo liwo ci z uwagi na koncentracj  kilkunastu tysi cy ludzi na 

stadionach pi karskich. Po atakach w USA, w Londynie i w Madrycie l kiem 

napawa my l o kolejnym zamachu, który mia by „przebi ” swymi skutkami ma-

terialnymi czy liczb  ofiar te wymienione przed chwil . Celem ataku mog  by  

zgromadzeni na stadionach kibice, g owy pa stw i oficjele uczestnicz cy w spor- 

towym wi cie. Celem mog  by  sami sportowcy, jak mia o to miejsce w Mona-

chium w 1972 roku. Stawia to pa stwo polskie i s u by naszego kraju przed 

ogromnym wyzwaniem zapewnienia bezpiecze stwa wszystkim uczestnikom 

EURO 2012. Zadanie to jest niezwykle trudne w dzisiejszych czasach, kiedy 

zamachów terrorystycznych dokonuj  najcz ciej zamachowcy samobójcy wcho- 

dz cy w najwi kszy t um, którym niepotrzebna jest droga ucieczki. Maksymali-

zacja ofiar potencjalnego zamachu na stadionie mo e wynika  równie  z paniki 

w ród ludzi uciekaj cych w chwili zagro enia. Sprawnie dzia aj ce s u by kon-

troluj ce wchodz cych na stadion, prze wiczenie ewakuacji ludno ci ze stadio-

nów, a tak e uniemo liwienie dost pu do obiektów sportowych osobom nie-

upowa nionym to tylko niektóre konieczne rozwi zania. Potrzebny jest w tym 

wypadku ca y system sprawnie dzia aj cych s u b antyterrorystycznych.  

Na podstawie Zarz dzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 pa dziernika 

2006 roku powo ano Mi dzyresortowy Zespó  do spraw Zagro e  Terrorystycz-

nych. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia wspó dzia anie 

w zakresie rozpoznawania, przeciwdzia ania i zwalczania terroryzmu. Podsta-

wowe zadania Zespo u to: monitorowanie zagro e  o charakterze terrorystycz-

nym, przedstawianie opinii i wniosków dla Rady Ministrów, opracowywanie 

projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu, inicjowanie 

i koordynowanie dzia a  podejmowanych przez w a ciwe organy administracji 

rz dowej, organizowanie wspó pracy z innymi pa stwami w zakresie zwalczania 

terroryzmu35.  

                                                 
34  T. Aleksandrowicz, Terroryzm mi dzynarodowy, Warszawa 2008, s. 154 – 158. 
35 http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/179/408/MIEDZYRESORTOWY_ZESPOL_ 

DS_ZAGROZEN_TERRORYSTYCZNYCH.html. 
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W systemie ochrony antyterrorystycznej uczestniczy wiele s u b i instytucji; 

s  to mi dzy innymi: Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych, jednostka specjalna GROM, Agencja Bezpie-

cze stwa Wewn trznego, Agencja Wywiadu, S u ba Wywiadu Wojskowego, 

S u ba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Pa stwowa Stra  Po arna, Stra  

Graniczna, Biuro Ochrony Rz du, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 

S u ba Celna, Rz dowe Centrum Bezpiecze stwa, Biuro Bezpiecze stwa Naro-

dowego36. Od sprawno ci poszczególnych s u b, a tak e od umiej tnej koordy-

nacji ich dzia a  zale y, czy b dziemy przygotowani na atak terrorystów. Nale y 

zwróci  uwag  na przep yw informacji pomi dzy poszczególnymi s u bami i in-

stytucjami, a tak e zintensyfikowa  wspó prac  z rz dami pa stw do wiadczo-

nych w zwalczaniu grup terrorystycznych. Konieczne jest przeprowadzanie 

szkole  i wicze  symuluj cych atak, tak aby wyeliminowa  ewentualne b dy 

w procedurach post powania. Brak do wiadczenia w zakresie przeciwdzia ania 

i zwalczania terroryzmu pot guje zagro enie z tej strony. Niezwykle wa ne jest 

informowanie spo ecze stwa o ewentualnym zagro eniu, lecz w adekwatny do 

sytuacji sposób, tak aby strach przed terroryzmem nie doprowadzi  do psychozy 

i nie zdominowa  naszego ycia. To niew tpliwie by by sukces terrorystów d -

cych przecie  do wywo ania u przeciwnika permanentnego strachu.  

Zakres elementów sk adaj cych si  na zagro enia ekonomiczne jest bardzo 

szeroki. Polska odziedziczy a po poprzednim systemie ogromne zad u enie, któ-

re powi ksza si  i przechodzi z bud etu na bud et. Zad u enie jest form  uza-

le nienia ekonomicznego pa stwa. Wierzyciele mog  wykorzystywa  to uzale -

nienie do wywierania presji na decyzje polityczne w naszym pa stwie. Prze-

kszta cenie gospodarki nakazowo-rozdzielczej w gospodark  wolnorynkow  po-

stawi o przed pa stwem kolejne dylematy zwi zane z restrukturyzacj  przedsi -

biorstw, ich prywatyzacj , konieczno ci  likwidacji nierentownych zak adów 

i pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych. Skomplikowany system podatko-

wy, zawi e prawo i procedury sprawiaj , e Polska nie jest atrakcyjnym miej-

scem dla inwestorów. Z drugiej strony zagro eniem jest prywatyzacja strate-

gicznych ga zi gospodarki, takich jak przemys  wydobywczy, zbrojeniowy czy 

sektor bankowy. Aby zagwarantowa  bezpiecze stwo ekonomiczne, konieczne 

jest zachowanie wi kszo ciowego pakietu akcji prywatyzowanych podmiotów. 

Negatywnie na rozwój gospodarki polskiej wp ywaj  wahania kursów walut na 

rynkach wiatowych, ujemny bilans w handlu zagranicznym, nieumiej tno  po-

zyskiwania inwestorów zagranicznych. Przyst pienie do Unii Europejskiej przy-

czyni o si  do wzrostu naszego bezpiecze stwa ekonomicznego ze wzgl du na 

potencja , którego stali my si  cz ci , oraz dzi ki pomocy finansowej maj cej 

na celu przyspieszenie rozwoju Polski. Zagro enie dla naszego bezpiecze stwa 

ekonomicznego zwi zane jest ze zwolnieniem tempa integracji w ramach UE. 

                                                 
36  http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/206/525/Instytucje_i_sluzby.html. 
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Zbyt wolne tempo tego procesu mo e pog bia  ró nice poziomu rozwoju go-

spodarki polskiej w stosunku do pozosta ych wysoko rozwini tych krajów Unii. 

Najwi kszym zagro eniem naszego bezpiecze stwa ekonomicznego, a tak e 

politycznego, jest uzale nienie energetyczne od dostaw gazu i ropy z Federacji 

Rosyjskiej. Dodatkowym czynnikiem pot guj cym niepokój naszego pa stwa 

jest niemiecko-rosyjski gazoci g u o ony na dnie Ba tyku w celu omini cia kra-

jów tranzytowych – Polski i Ukrainy. Brak wspólnej polityki energetycznej kra-

jów Unii Europejskiej wp ywa negatywnie na zaufanie Polaków do instytucji 

unijnych i godzi bezpo rednio w bezpiecze stwo ekonomiczne Polski. 

Zagro enia spo eczne obejmuj  ca y szereg zjawisk wp ywaj cych negatyw-

nie na rozwój pa stwa polskiego. Zaliczy  do nich mo na: malej cy przyrost na-

turalny i zwi zane z tym zjawisko starzenia si  spo ecze stwa, migracje ludno ci 

– odp yw m odych, wykszta conych Polaków do krajów zamo niejszych, na-

p yw emigrantów z terenów by ego ZSRR, Azji i Dalekiego Wschodu. Wi k-

szo  z nich traktuje Polsk  jako kraj tranzytowy na drodze do zamo niejszych 

krajów Unii Europejskiej, ale wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem za-

mo no ci liczba pozostaj cych w naszym kraju b dzie ros a. Niestety z dzia al-

no ci  emigrantów zwi zany jest wzrost ró nego rodzaju patologii. Zorganizo-

wana przest pczo , prostytucja, handel lud mi, broni , narkotykami – to tylko 

niektóre przyk ady. Wzrost liczby muzu manów w ród nap ywaj cej do Polski 

ludno ci mo e w przysz o ci doprowadzi  do podobnych zjawisk, jakie obser-

wujemy w Niemczech, we Francji czy innych krajach Europy Zachodniej, gdzie 

dynamicznie wzrastaj ca liczba ludno ci wyznaj cej islam upomina si  o posze-

rzenie zakresu swoich praw i mo liwo  wp ywania na polityk  pa stwa. Jedno-

cze nie obecno  muzu manów w krajach Unii Europejskiej, w tym oczywi cie 

równie  w Polsce, uprawdopodabnia dzia alno  fundamentalistów i mo liwo  

intensyfikacji aktywno ci terrorystycznej wymierzonej przeciwko „niewier-

nym”, czyli ca emu spo ecze stwu Zachodu.  

Du ym zagro eniem jest rozwój przest pczo ci zorganizowanej, przenikanie 

cz onków tych grup do struktur w adz lokalnych czy centralnych, korumpowanie 

urz dników oraz zjawisko walki o wp ywy pomi dzy poszczególnymi grupami 

przest pczymi niejednokrotnie przenosz ce si  na ulic  w postaci zamachów 

bombowych, wymiany ognia pomi dzy bandytami. Inne niebezpieczne zjawiska 

wyst puj ce na terenie Polski to narkomania i problem walki z tzw. dopalacza-

mi, b d cymi de facto narkotykami, alkoholizm, prostytucja, zwi kszanie si  

liczby ludzi zara onych wirusem HIV, bezrobocie prowadz ce do ubóstwa, po-

t guj ce wyst powanie patologii spo ecznych, bezdomno . Zjawiska prowa-

dz ce do wykluczenia spo ecznego s  bardzo niebezpieczne, poniewa  niejed-

nokrotnie zamykaj  ludziom drog  powrotu do normalnego ycia. Zw aszcza 

utrata pracy prowadzi do frustracji, obni enia poczucia w asnej warto ci, a brak 

kontaktu z miejscem pracy, z zawodem, obni a warto  pracownika i utrudnia 
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mu pozyskanie nowego zatrudnienia37. Patologie spo eczne s  równie  bardzo 

cz sto dziedziczone przez dzieci z dysfunkcyjnych rodzin.  

Zagro eniem godz cym w kultur  polsk  jest powszechno  nap ywu do 

Polski tzw. pop kultury, kultury masowej o ma ej warto ci. Poprzez szeroki za-

kres kontaktów mi dzyludzkich i dzi ki rodkom masowego przekazu do nasze-

go kraju przenikaj  komercyjne wytwory kultury masowej, które s  sprzeczne 

z naszymi tradycjami i naszym charakterem narodowym. Cho  polityka Unii Eu-

ropejskiej zmierza do budowania wzajemnego poznania i akceptacji, to istniej  

zachowania kulturowe, których Polacy w wi kszo ci nie akceptuj . Zjawiska 

wypierania polskich tradycji, obyczajów, kultury prowadz  do mo liwo ci os a-

bienia polskiej to samo ci narodowej. Na tym tle mog  powstawa  konflikty, 

które mog  prowadzi  do zagro enia bezpiecze stwa wewn trznego Polski. Po-

wszechna laicyzacja ycia publicznego równie  nie sprzyja ugruntowywaniu 

polskiej to samo ci narodowej, tak mocno zwi zanej z Ko cio em katolickim. 

Gdy dodamy do tego ograniczenie wydatków na edukacj , o wiat , ochron  za-

bytków i dóbr kultury materialnej, widzimy wyra nie, e dzia ania na rzecz rozwi-

jania i propagowania kultury polskiej w ród naszego spo ecze stwa s  konieczne. 

Ochrona rodowiska le y w interesie nie tylko Polski, ale tak e ca ego wia-

ta. Rozwój naukowo-techniczny przyczyni  si  do ogromnego ska enia rodowi-

ska, zagra aj cego bezpiecze stwu globu. Efekt cieplarniany i niszczenie po-

w oki ozonowej zagra a bezpiecze stwu ogólnemu. Na terytorium naszego kraju 

wyst puje masowe zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby. Chaotyczna urba-

nizacja i wydawanie pozwole  na budow  na terenach zalewowych pot guj  

straty materialne podczas, coraz cz ciej wyst puj cych w Polsce, powodzi. 

Wydawa o si , e procedury wdro one po powodzi w 1997 roku poprawi  sytu-

acj , ale zjawiska wyst puj ce rokrocznie zdaj  si  temu przeczy . Dodatkowym 

efektem  jest konieczno  wsparcia materialnego z bud etu pa stwa ofiar kata-

strof naturalnych, powodzi, lokalnych huraganów i tr b powietrznych.  

Poza naturalnymi katastrofami, które maj  du y procent przypadkowo ci, 

zagra aj  Polsce ewentualne awarie w elektrowniach atomowych na terenie by-

ego ZSRR. Stan tych elektrowni jest katastrofalny. Powa ne konsekwencje mo-

g  mie  tak e awarie du ych ruroci gów przesy aj cych gaz lub rop  przez tery-

torium Polski. Zagro enie dla pa stwa polskiego stanowi  mo e nieumiej tna 

gospodarka odpadami komunalnymi i przemys owymi w naszym kraju, a tak e 

mo liwo  niew a ciwego obchodzenia si  z materia ami toksycznymi. Nie mo na 

wykluczy  nielegalnego transportu b d  sk adowania na terytorium Polski mate-

ria ów toksycznych. W obecnym wymiarze edukacja ekologiczna i kampania 

spo eczna na rzecz ochrony rodowiska nie jest dostatecznie skuteczna. Równie  

wysoko  kar i skuteczno  cigania za zanieczyszczanie rodowiska jest sta-

nowczo za niska, skoro w wi kszo ci polskich lasów mo emy znale  dzikie 

                                                 
37  P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2003, s. 339–355. 
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wysypiska mieci. Szlaki turystyczne w ca ej Polsce zasypane s  mieciami po-

zostawianymi przez turystów pozbawionych kultury i b d cych ekologicznymi 

ignorantami. Ochrona bezpiecze stwa w zakresie ekologii powinna by  w na-

szym kraju bardziej rozpowszechniona, a wiadomo  ludzi w tym zakresie stale 

wzmacniana. 

Istnieje ca y szereg zagro e  bezpiecze stwa narodowego, realnych i poten-

cjalnych, na które pa stwo musi by  przygotowane. Zagro enia bezpiecze stwa 

pa stwa polskiego zwi zane s  z tym, co aktualnie dzieje si  na wiecie. Kon-

flikty o zasi gu regionalnym i ogólno wiatowym mog  mie  bezpo redni wp yw 

na poziom bezpiecze stwa naszego pa stwa. Dla wzmocnienia bezpiecze stwa 

Polska powinna aktywnie dzia a  w organizacjach mi dzynarodowych i wspie-

ra  wszelkie inicjatywy prowadz ce do pokojowego rozwi zywania konfliktów. 

Kreowanie polskiego bezpiecze stwa narodowego wymaga dzia a  na rzecz 

ci g ego wzmacniania wi zi cz cych pa stwa NATO i Unii Europejskiej, bu-

dowania silnej i dobrze wyposa onej armii, dbania o ochron  i obron  obywateli 

polskich, a tak e d enia do pr nego, niezak óconego rozwoju ekonomicznego, 

ze szczególnym uwzgl dnieniem dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej. 

Zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym na wiecie sta  si  terro-

ryzm. Przyst pienie Polski do koalicji antyterrorystycznej oraz udzia  w opera-

cjach wojskowych w Iraku i Afganistanie przybli y  zagro enie atakami terrory-

stycznymi wymierzonymi w nasz kraj. Wspó udzia  Polski w organizacji Mi-

strzostw Europy w pi ce no nej, EURO 2012, pot guje zagro enie ze strony or-

ganizacji terrorystycznych. Udzia  w inicjatywach antyterrorystycznych, wspó -

praca mi dzynarodowa w zwalczaniu grup terrorystycznych, wymiana do wiad-

cze  w walce z terrorystami, a tak e stworzenie skutecznego wewn trznego sys-

temu antyterrorystycznego jest konieczne dla zagwarantowania bezpiecze stwa 

w Polsce. Wyzwaniem dla naszego pa stwa, i ca ego wiata, jest ochrona ro-

dowiska w celu zapewnienia mo liwo ci egzystencji przysz ych pokole . Celem 

nadrz dnym pa stwa polskiego powinno by  wypracowanie skutecznych metod 

przeciwdzia ania ró nego rodzaju zagro eniom, poniewa  w przypadku warto-

ci, jak  jest bezpiecze stwo, nie mo e by  mowy o improwizacji.  

Streszczenie  

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia 

Artyku  prezentuje w uk adzie problemowym najwa niejsze zagadnienia dotycz ce zagro e-

nia bezpiecze stwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Po upadku systemu dwubiegunowego, 

w obliczu transformacji ustrojowej, Polska stan a przed wyzwaniem, jakim by o zagwarantowa-

nie suwerenno ci i bezpiecze stwa w nowej sytuacji. Bior c pod uwag  do wiadczenia historycz-

ne naszej ojczyzny, budowa silnego pa stwa i umacnianie bezpiecze stwa narodowego jest bez-

wzgl dnym priorytetem Polski, a analiza zagro e  bezpiecze stwa narodowego jest konieczna do 

obrania w a ciwego kierunku w kreowaniu bezpiecze stwa narodowego. Istnieje ca y szereg za-



76 Marta MERCZY SKA 

gro e  bezpiecze stwa narodowego, realnych i potencjalnych, na które pa stwo musi by  przygo-

towane. Zagro enia bezpiecze stwa pa stwa polskiego nierozerwalnie zwi zane s  z sytuacj  

mi dzynarodow  i zagro eniami generowanymi w rodowisku regionalnym i ogólno wiatowym. 

Dla wzmocnienia bezpiecze stwa Polska powinna aktywnie dzia a  w organizacjach mi dzynaro-

dowych i wspiera  wszelkie inicjatywy prowadz ce do pokojowego rozwi zywania konfliktów. 

Kreowanie polskiego bezpiecze stwa narodowego wymaga dzia a  na rzecz ci g ego wzmacnia-

nia wi zi cz cych pa stwa NATO i Unii Europejskiej, budowania silnej i dobrze wyposa onej 

armii, dbania o ochron  i obron  obywateli polskich, a tak e d enia do pr nego, niezak óconego 

rozwoju ekonomicznego, ze szczególnym uwzgl dnieniem dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naf-

towej. Zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym na wiecie sta  si  terroryzm. Udzia  w ini-

cjatywach antyterrorystycznych, wspó praca mi dzynarodowa w zwalczaniu grup terrorystycz-

nych, wymiana do wiadcze  w walce z terrorystami, a tak e stworzenie skutecznego wewn trzne-

go systemu antyterrorystycznego jest konieczne dla zagwarantowania bezpiecze stwa w Polsce. 

Istotnym elementem kreowania bezpiecze stwa narodowego jest ochrona rodowiska w celu zapew-

nienia mo liwo ci egzystencji przysz ych pokole . Celem nadrz dnym pa stwa polskiego powinno 

by  wypracowanie skutecznych metod przeciwdzia ania potencjalnym i realnym zagro eniom. 

Summary 

National safety of the Polish state. Conditions and risks 

The article presents the most important issues of national safety threats of Polish Republic in 

the system problematic. After the collapse of the bipolar system, in the face of systemic transfor-

mation, Poland faced the challenge which was to guarantee the sovereignty and security in the new 

situation. Given the historical experience of our homeland, build a strong state and strengthening 

national safety is an absolute priority for Polish, and analysis of the national safety threat is needed 

to pursue a proper direction in shaping national safety. There are a number of threats to national 

safety, actual and potential, to which the state must be prepared. Polish State Security risks are in-

herent in the international situation and the dangers generated in regional and global environment. 

To strengthen the safety, Poland should work actively in international organizations and support 

all initiatives leading to a peaceful resolution of conflicts. Creation of Polish national safety requ-

ires continuous efforts to strengthen ties between NATO countries and the European Union, buil-

ding a strong and well-equipped army, to care for the protection and defense of Polish citizens, and 

strive for a vibrant, smooth economic development, with particular emphasis on diversification of 

gas supplies and crude oil. Terrorism has become increasingly widespread phenomenon in the 

world. Participation in anti-terrorist initiatives, international cooperation in combating terrorist 

groups, exchange of experience in the fight against terrorists, and creating an effective system of 

internal counter-terrorism, is necessary to guarantee safety in Poland. An important element of 

creating national safety is the protection of the environment in order to ensure the existence of fu-

ture generations. The main goal of the Polish state should be to develop effective methods for co-

untering potential and real threats. 


