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 / WSTĘP

Opracowanie i wydanie trzeciej edycji książki pod podobnym tytułem 
motywowane jest dwoma względami. Po pierwsze – upłynęło już siedem 
lat od pierwszego wydania z 2012 roku i dwa lata od wydania drugiego, 
a po drugie – przez ten czas wiele się zmieniło zarówno w kontekście 
regionalnych, jak i globalnych aspektów bezpieczeństwa.

Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku ujawniło szereg różnych napięć 
i konfliktów, które nie są pozbawione szerszych implikacji w skali mię-
dzynarodowej. Bardzo często podłożem tych konfliktów są napięcia 
i kryzysy między państwami, a także te o charakterze wewnętrznym, 
które w wielu przypadkach zostają umiędzynarodowione, co prowadzi 
do destabilizacji nie tylko państw ościennych, ale równie często – całego 
regionu. Źródłami napięć, konfliktów oraz kryzysów w takich przy-
padkach są przeważnie: zadawnione spory terytorialne z tendencjami 
nacjonalistycznymi, rozpad imperiów i powstawanie w jego wyniku 
nowych państw, napięcia etniczne i religijne, nielegalna migracja z połu-
dnia na północ, światowy terroryzm, transnarodowa przestępczość 
zorganizowana, a także proliferacja broni masowego rażenia.

Te napięcia, konflikty i kryzysy charakteryzują się tym, że występują 
wewnątrz państw i trwają stosunkowo długo, są zatem bardzo dotkliwe 
dla ludności cywilnej. Jest wśród niej najwięcej ofiar (90%) i staje się 
ona swego rodzaju zakładnikiem nacjonalistyczno-populistycznych 
przywódców występujących w imieniu większości.

Mając na uwadze złożoność i nieprzewidywalność dzisiejszego świata, 
a także wyzwania i zagrożenia trzeciego tysiąclecia wywołane przez 
człowieka oraz naturę, postanowiliśmy skorzystać z dotychczasowego 
dorobku i opracować kolejną edycję książki o podobnym tytule z myślą 
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o studentach kierunków związanych z bezpieczeństwem. Niniejsza 
książka została napisana również z myślą o nauczycielach akademickich, 
którzy prowadzą zajęcia dla studentów tych kierunków.

Równie ważną funkcją tego opracowania jest kształtowanie 
wyobraźni i horyzontów umożliwiających prawidłową identyfikację 
problemów z zakresu bezpieczeństwa. Istotne jest także kształtowanie 
umiejętności samodzielnego tworzenia scenariuszy prawdopodobnych 
zagrożeń o różnej skali. Ponieważ scenariusze rzadko bywają optymalne 
i gwarantujące długotrwałe efekty, wymaga się ich ciągłego doskonalenia 
i uwzględniania czynnika nieprzewidywalności. Wyobraźnia, identyfika-
cja zdarzeń, szans i umiejętność szybkiego oraz racjonalnego działania 
wynika z wiedzy, doświadczenia i znajomości metod prognozowania 
i przewidywania. Wszystkie te atuty można i należy rozwijać w procesie 
kształcenia i doskonalenia, w praktycznym działaniu podczas ćwiczeń 
w salach do tego przystosowanych.

Obecne wydanie jest wynikiem kompromisu pomiędzy koniecz-
nością zmian a chęcią zachowania ciągłości tego, co zdaniem autorów 
przetrwało próbę czasu. Jest ono także efektem dążenia do wyraźniej-
szego uwzględnienia różnych dualizmów zawartych w takich formach 
jak: ciągłość – zmiana, statyka – dynamika, struktury – procesy, pro-
wadzenie instytucji – zarządzanie zmianami.

Niniejsza książka jest wynikiem długoletnich badań i powstania róż-
norakich opracowań naukowych, popularnonaukowych, podręczników 
akademickich (własnych oraz innych badaczy) z zakresu bezpieczeństwa. 
Ponadto ciągła i wieloletnia praca autorów ze studentami na wykładach 
i seminariach, na uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych, 
pozwoliła na wykrystalizowanie poglądu o konieczności stosowania 
nowoczesnych metod nauczania na kierunku bezpieczeństwo, co osiąga 
się poprzez udostępnianie studentom odpowiednio dobranej i zwartej 
literatury przedmiotu, dlatego pokładamy wielką nadzieję w użytecz-
ności dydaktycznej niniejszej publikacji. 

Książka składa się z sześciu sproblematyzowanych części, wydzielo-
nych z zachowaniem ciągłości merytorycznej i metodycznej.

W części I zostały wyeksponowane wyzwania i zagrożenia XXI wieku 
oraz niektóre aspekty współczesnej filozofii bezpieczeństwa. Zawarto 



w niej także kluczowe problemy związane z teorią bezpieczeństwa i kry-
teria ich wartościowania.

W części II zostały sprecyzowane pojęcia i definicje oraz zakres 
polityki i strategii bezpieczeństwa. 

W części III opisano podstawowe kwestie dotyczące współczesnego 
bezpieczeństwa narodowego w ujęciu pragmatycznym, a także futuro-
logiczny aspekt bezpieczeństwa XXI wieku.

W części IV zostały sprecyzowane pojęcia i definicje z zakresu bez-
pieczeństwa narodowego.

W części V wyjaśniono podstawowe zagadnienia dotyczące meto-
dologii badań nad bezpieczeństwem.

W części VI opisano wybrane elementy filozofii bezpieczeństwa oraz 
teorii bezpieczeństwa kulturowego.

Mamy nadzieję, że taka struktura książki i zawarte w niej treści będą 
w dostatecznym stopniu pomagać studentom w opanowaniu proble-
matyki bezpieczeństwa w wymaganym zakresie, który zamknąć można 
w słowach znać i umieć.

Wstęp /
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BEZPIECZEŃSTWA XXI WIEKU
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Rozdział 1. / WYZWANIA I ZAGROŻENIA XXI WIEKU

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są wyzwania 
i zagrożenia aktualnego tysiąclecia. Ich określenie stanowi fundament 
w budowaniu systemów bezpieczeństwa w makro i mikro skali (global-
nej, regionalnej i lokalnej). Nieuwzględnienie tak istotnych czynników 
w systemach bezpieczeństwa może doprowadzić do niespełniania przez 
nie swoich funkcji.

1.1. Wyzwania

W znaczeniu etymologicznym termin wyzwanie rozumiany jest jako 
działanie generujące nowe sytuacje, w których występują niezbywalne 
potrzeby i odpowiednio do nich dostosowane działania państw lub 
sojuszy, wykorzystywane do osiągnięcia pożądanego stanu bezpieczeń-
stwa. W tym kontekście do podstawowych wyzwań XXI wieku możemy 
zaliczyć: nowy porządek międzynarodowy, demokratyzację bezpieczeń-
stwa, model bezpieczeństwa kooperatywnego, współpracę wielostronną 
dla pokoju, nową jakość w polityce zagranicznej, modele rozstrzygania 
konfliktów, nowe technologie, integrację i globalizację, rewolucję infor-
macyjną, strategię walki z terroryzmem. Opisano je poniżej, opierając 
się na kryteriach ich wartościowania.

1.1.1. Nowy porządek międzynarodowy

Wielcy politycy dzisiejszego świata uważają, że jedynie podmioty sto-
sunków międzynarodowych mogą skutecznie wpływać na środowisko 
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zewnętrzne, co odbywa się poprzez różne sposoby działania mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa państw we wszystkich podstawo-
wych dziedzinach. Do takich sposobów (form) można zaliczyć działania 
takie, jak: łączenie wysiłków za pośrednictwem sojuszy (UE, NATO), 
koalicji lub organizacji międzynarodowych (OBWE), równoważenie sił, 
odstraszanie, kontrola zbrojeń, budowa środków wzajemnego zaufania 
lub polityka niezaangażowania albo neutralności. Co do neutralno-
ści – w obecnych warunkach zjawisko to występuje coraz rzadziej, 
gdyż niemal wszystkie państwa są zaangażowane w globalny system 
bezpieczeństwa.

Obecny poziom instytucjonalizacji wspólnych wysiłków na rzecz 
bezpieczeństwa, głębokość procesów integracyjnych i współzależność 
państw oraz działalność organizacji regionalnych i globalnych pozwalają 
wyraźnie dostrzec zjawisko kształtowania się podmiotowej roli uczest-
ników porządku międzynarodowego.

Aby zwiększyć gwarancje własnego bezpieczeństwa, państwa 
stopniowo przestają traktować zasadę suwerenności dogmatycznie. 
W pewnym zakresie zostaje ona rozszerzona na instytucje ponadnaro-
dowe, takie jak Unia Europejska. Na jej przykładzie jest to szczególnie 
widoczne i poparte zapisami traktatu lizbońskiego. Taki system nazywa 
się systemem bezpieczeństwa zbiorowego. Nie stoi on w miejscu, zaś 
jego ewolucja przebiega w różnych wymiarach i obszarach.

1.1.2. Demokratyzacja bezpieczeństwa

Problem demokratyzacji w tworzeniu i utrzymywaniu bezpieczeństwa 
nie jest nowym zjawiskiem, zwłaszcza w stosunkach międzynarodo-
wych. To pojęcie funkcjonuje w literaturze krajowej i zagranicznej już 
od wielu lat i ma powszechne uznanie wśród teoretyków i praktyków. 
Demokratyczność systemu bezpieczeństwa jest traktowana jako cecha 
relacji uczestników umożliwiająca im sprawiedliwą i równą partycypację 
w sojuszu oraz korzyści z uczestniczenia w nim. To pojęcie w istocie 
zawiera w sobie dystrybucję takich wartości, jak: bezpieczeństwo, roz-
wój, korzyści ze zdobyczy cywilizacji, środowiska naturalnego, podziału 
pracy i systemu socjalnego.
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Na podstawie własnych doświadczeń i dociekań uznaliśmy, że demo-
kratyczność lub stopień demokratyzacji bezpieczeństwa jest jednym 
z  istotnych kryteriów bezpieczeństwa narodowego i  międzynaro-
dowego. Już w odległej przeszłości zarówno filozofowie, jak i uczeni 
innych dyscyplin naukowych, proponujący różne modele porządku 
międzynarodowego, opowiadali się za demokratycznym systemem 
bezpieczeństwa.

Postępujący rozwój demokratyzacji stosunków międzynarodowych, 
w sytuacji współczesnych wyzwań i zagrożeń oraz integracji i globalizacji 
modelu demokratyzacji bezpieczeństwa na różnych poziomach, staje 
się kryterium podstawowym.

Po wprowadzeniu Czytelnika w problem demokratyzacji bezpie-
czeństwa może się zrodzić pytanie: jak należy rozumieć demokratyzację 
bezpieczeństwa w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku? Odpowiedź 
może okazać się niepełna, ale tak postawione pytanie inspiruje do poszu-
kiwań, rozważań, analiz, a z czasem może również stać się przyczynkiem 
do dalszych, poszerzonych badań.

Podstawową trudnością w badaniach nad demokratyzacją bezpieczeń-
stwa może być nieporównywalność polityki wewnętrznej, zewnętrznej 
i międzynarodowej. Te trzy obszary działalności są odmienne, choć mają 
ze sobą dużo wspólnego, dlatego dosłowne przenoszenie treści z jednego 
obszaru na pozostałe dwa nie może być stosowane. Należy tu zauważyć, 
że demokratyzacja jest przede wszystkim wartością wewnętrznego sys-
temu politycznego i racji stanu.

1.1.3. Model bezpieczeństwa kooperatywnego

Aby przejść do precyzyjnego opisu modelu bezpieczeństwa koopera-
tywnego, należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo narodowe występuje 
współcześnie w układzie zbiorowym, zwłaszcza w sytuacji przynależ-
ności podmiotu (państwa) do sojuszu, np. do Unii Europejskiej. Mamy 
tu bowiem wyraźnie do czynienia z bezpieczeństwem zbiorowym, które 
w literaturze przedmiotu określane jest jako „wspólne”, „defensywne”, 

„wszechstronne” bądź „kooperacyjne”. Istota bezpieczeństwa zbiorowego 
przeciwstawia się logice równowagi sił, odrzuca sojusze i zobowiązuje 
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wszystkich uczestników do przeciwstawienia się agresji na którego-
kolwiek z członków systemu bezpieczeństwa. Zaletą bezpieczeństwa 
kooperatywnego jest to, że jego potencjalna siła jest znacznie większa, 
przez co można skuteczniej zniechęcić potencjalnego agresora do naru-
szenia status quo.

Współcześnie podstawowym zadaniem bezpieczeństwa kooperatyw-
nego jest zdobywanie informacji i skuteczne odpowiadanie na wszelkie 
potencjalne zagrożenia, zapobieganie konfliktom drogą dyplomatyczną 
i przy pomocy interwencji militarnej (w szczególnych przypadkach), 
likwidowanie konfliktów bez względu na ich zasięg. Równie istotne jest 
niesienie pomocy tam, gdzie lokalne społeczności potrzebują wsparcia 
w różnej formie.

W tym miejscu – wysuwając śmiałą tezę – należy powiedzieć, że 
nawet najdoskonalszy model bezpieczeństwa kooperatywnego może 
okazać się nieskuteczny w danej sytuacji polityczno-militarnej. Aktu-
alnie wiadomo, że zwłaszcza w  sytuacji zagrożeń o  niespotykanej 
dotychczas skali tworzenie modelu bezpieczeństwa w strukturze tylko 
jednego podmiotu jest bezcelowe.

Konflikty asymetryczne z kolei mogą wymuszać inne spojrzenie na 
środki, jakimi dysponują podmioty (państwa), oraz na potencjalnego 
przeciwnika. Dla podniesienia skuteczności modelu bezpieczeństwa 
regionalnego i globalnego stają się nieodzowne kooperatywne, sprawnie 
funkcjonujące, efektywne sojusze militarne (np. NATO).

1.1.4. Współpraca wielostronna dla pokoju

Na zagrożenia i wyzwania w skali globalnej składają się nowe, bardziej 
skuteczne tendencje współpracy istniejących organizacji do spraw bez-
pieczeństwa. Także istniejące już organizacje do spraw bezpieczeństwa, 
w obliczu konieczności zmian, musiały zweryfikować zarówno swoje 
cele, jak i metody oraz zakres współpracy. Dodatkowo konieczność zre-
definiowania funkcji pełnionych przez te struktury została wymuszona 
przez niestabilną sytuację polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej, 
czego dobitnym przykładem były konflikty militarne w byłej Jugosławii 
(1999 r.), w Gruzji (2008 r.) i na Ukrainie (od 2014 r.).
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Obecny proces redefiniowania roli organizacji do spraw bez-
pieczeństwa wynika z  rosnącej liczby i  charakteru zagrożeń 
pozapaństwowych (ugrupowania terrorystyczne, przestępczość zor-
ganizowana, korupcja) i pojawienia się nowych źródeł konfliktów 
(dysproporcje ekonomiczne, fundamentalizm religijny, niekontro-
lowany przepływ kapitału).

Czynnikiem wpływającym na konieczność zmiany profilu działania 
organizacji związanych z bezpieczeństwem jest również powiększanie 
się niektórych struktur bezpieczeństwa o nowe państwa i potrzeba 
dostosowania ich do wyzwań z tym związanych. Adaptacja do nowych 
warunków współpracy międzynarodowej przebiega dwutorowo. Po 
pierwsze – obejmuje wysiłki na rzecz ponownego zdefiniowania roli 
organizacji w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i opraco-
wania nowych instrumentów i kryteriów ich zastosowania. Chodzi 
tu o nowe rodzaje operacji pokojowych. Po drugie – organizacje 
koncentrują się głównie na adaptowaniu i powiększaniu efektyw-
ności mechanizmów reagowania w sytuacjach kryzysowych różnego 
rodzaju.

Czym więc charakteryzuje się globalny system bezpieczeństwa 
w trzecim tysiącleciu? Czy zaszły istotne zmiany w jego strukturze i dzia-
łaniu? Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) została powołana 
w 1945 roku przez rządy 51 państw (również Polskę) na bazie nieuda-
nych doświadczeń Ligi Narodów – organizacji, która nie była w stanie 
zapobiec katastrofie II wojny światowej. Aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie jakże ważnej organizacji, jaką jest ONZ, Zgromadzenie 
Ogólne opracowało i przyjęło Kartę Narodów Zjednoczonych. W arty-
kule 1 rozdz. 1 niniejszej Karty sformułowano podstawowe cele ONZ, do 
których należą działania takie, jak:

1 /   Utrzymanie międzynarodowego pokoju i  bezpieczeństwa 
poprzez stosowanie skutecznych zbiorowych środków zapobie-
gania zagrożeniom pokoju i eliminowania ich zgodnie z prawem 
międzynarodowym.

2 /   Tłumienie aktów agresji wszędzie tam, gdzie występują, i tłu-
mienie innych naruszeń pokoju.

3 /   Ustanowienie środka harmonizowania działalności ONZ.
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Do realizowania powyższych celów Karty Narodów Zjednoczonych 
i zadań ONZ powołano sześć stosownych organów, do których należą: 
Zgromadzenie Ogólne (ZO), Rada Bezpieczeństwa (RB), Rada Gospo-
darcza i Społeczna (RGiS), Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
(MTS), Sekretariat i Sekretarz Generalny (SG), Rada Powiernicza (RP).

Najważniejszym organem ONZ, odpowiedzialnym za utrzymanie 
pokoju i bezpieczeństwa, jest Rada Bezpieczeństwa (RB). Jest to organ 
stały, składający się z pięciu członków stałych (Chiny, Francja, USA, 
Wielka Brytania i Rosja), a także dziesięciu członków niestałych, którzy 
są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne co dwa lata. Każdy członek 
Rady Bezpieczeństwa jest reprezentowany przez jednego delegata i ma 
tylko jeden głos. Jedynie stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mają 
prawo weta.

Rada Bezpieczeństwa, mając szczególne kompetencje, ponosi 
odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa zbiorowego, 
zagwarantowanego Kartą Narodów Zjednoczonych, i  jest głównym 
organem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Istotną rolę w utrzymaniu pokoju światowego i bezpieczeństwa 
międzynarodowego w XXI wieku odgrywają także sojusze i organizacje 
międzynarodowe takie jak Sojusz Północnoatlantycki (NATO) i Organi-
zacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

OBWE odgrywa specyficzną rolę w systemie bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Aktualnie stara się ona specjalizować w  zakresie 
pozamilitarnych problemów bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględ-
nieniem systemu wczesnego ostrzegania). OBWE posiada bogate 
instrumentarium organizacyjne w zakresie obrony praw człowieka, 
demokracji i kontroli zbrojeń oraz niektórych elementów rekonstrukcji 
po konflikcie (monitorowanie wyborów, pomoc międzynarodowa).

1.1.5. Nowa jakość w polityce zagranicznej

Nowa jakość w polityce zagranicznej i  jej wpływ na bezpieczeństwo 
międzynarodowe XXI wieku ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w dobie 
nieprzewidywalności. Obecnie rola aktorów sceny politycznej jest coraz 
bardziej widoczna w podwójnym znaczeniu, tj. negatywnym (źródła 
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potencjalnych konfliktów) i pozytywnym (uczestnicy stosunków mię-
dzynarodowych wspomagający działania na rzecz bezpieczeństwa) 1.

Po zlikwidowaniu układu bipolarnego w 1991 roku coraz częściej 
zaogniały się konflikty o  podłożu ekonomicznym, religijnym, spo-
łecznym i etnicznym, których konsekwencją była utrata kontroli nad 
państwami przez władze, co z kolei prowadziło do anarchii i zwiększe-
nia prawdopodobieństwa wybuchu konfliktów pomiędzy państwami. 
Dobitnym przykładem takiego zjawiska jest konflikt w Syrii, trwający 
nieprzerwanie od 2011 roku. Oprócz niezadowolenia ekonomicznego, 
społecznego, a  także politycznego wśród jego przyczyn wymienić 
należy działalność aktorów niepaństwowych – grup powstańczych 
i partyzanckich, ugrupowań pozamilitarnych, armii prywatnych i grup 
terrorystycznych. Negatywne skutki działalności tego typu aktorów 
pozapaństwowych najsilniej uwidoczniają się w Afryce. Ich aktywność 
przybiera najczęściej charakter transnarodowy, co wpływa na bezpie-
czeństwo i stabilność całego regionu. Zróżnicowanie tych uczestników, 
jak i metod ich działania – nazywanych prywatyzacją bezpieczeństwa – 
utrudnia rozwiązywanie konfliktu w tradycyjny sposób (tym bardziej, 
że prawo międzynarodowe nie określa zasad postępowania w konflik-
tach wewnątrzpaństwowych), dlatego też przed dyplomacją i polityką 
zagraniczną państw stoją współcześnie nowe, najtrudniejsze zadania 
w kontekście kształtowania bezpieczeństwa. Nową rolą organizacji 
międzynarodowych (ONZ i OBWE) jest przygotowanie procedur i zasad 
reagowania oraz wykorzystywania instrumentariów reakcji na kon-
flikty wewnątrzpaństwowe. Rosnąca gęstość powiązań politycznych, 
ekonomicznych i militarnych i ich instytucjonalizacja (w formie unii, 
stowarzyszeń, porozumień, organizacji, koalicji, związków, rad, grup) 
wpisała się na trwałe w naszą rzeczywistość, jako element ewolucji 
porządku międzynarodowego. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której 
na organizacjach międzynarodowych będzie spoczywała odpowiedzial-
ność za rozwiązywanie problemów współczesnego świata, a przynajmniej 
większej ich części.

1  W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, Kraków 2014, s. 54.
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Profesjonalna dyplomacja państwowa stanowi podstawę rozwiązywa-
nia konfliktów międzynarodowych, w tym przede wszystkim konfliktów 
zbrojnych przed interwencją zbrojną i po niej. Wyzwania środowiska 
międzynarodowego w XXI wieku w porównaniu do wieku poprzedniego 
stawiają przed dyplomacją nowe zadania o innym wymiarze działania.

1.1.6. Modele rozstrzygania konfliktów

Próbę budowy modeli rozstrzygania konfliktów zbrojnych podjęto już 
w minionym tysiącleciu (z różnym powodzeniem). Na podstawie kon-
cepcji strategicznej z 1991 roku przyjęto na szczycie waszyngtońskim 
w 1999 roku nową koncepcję dotyczącą tej materii. W dokumencie tym 
stwierdza się m.in., że NATO, zgodnie z art. 7 traktatu waszyngtońskiego, 
jest uprawnione do podejmowania działań na rzecz wczesnego ostrzega-
nia i zapobiegania konfliktom (WO i ZK). Ponadto zostały tu sprecyzowane 
zagadnienia reagowania na sytuacje kryzysowe, co oznaczało utrzymanie 
potencjału militarnego i jego zdolności operacyjnej zarówno dla wspól-
nej obrony, jak i działań na rzecz wczesnego ostrzegania i zapobiegania.

W modelu zostało podtrzymane stanowisko z 1994 r. w sprawie 
gotowości NATO do współpracy z ONZ i OBWE i uzależnienia udziału 
w misji lub jej organizacji od decyzji wszystkich państw członkowskich, 
podejmowanej na podstawie indywidualnej oceny sytuacji. Ze względu 
na współdziałanie i wzajemne uzupełnianie się instytucji tworzących 
polityczno-wojskowe struktury Sojuszu niemal każda z nich ma do 
wypełnienia zadania znajdujące się w obszarze działalności WO i ZK.

Od roku 1994 głównym organem decyzyjnym NATO jest Rada Północ-
noatlantycka (NAC), która jest jedyną instytucją mającą uprawnienia do 
powoływania innych struktur działających na rzecz wypełniania posta-
nowień traktatu. Członkami Rady są wszystkie państwa członkowskie 
NATO, a na jej czele stoi Sekretarz Generalny. Skład Rady – w zależności 
od formuły spotkania – tworzą: prezydenci i premierzy (spotkania na 
szczycie), ministrowie spraw zagranicznych (spotkania ministerialne) 
lub ambasadorowe (stałe spotkania Rady).

XXI wiek wraz z rozwojem i postępem cywilizacyjnym generuje nowe 
wyzwania, głównie w obszarze bezpieczeństwa. W poprzednim okre-
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sie należało do nich m.in. stosowanie siły w rozwiązywaniu wszelkich 
konfliktów. Obecnie wiele konfliktów można rozwiązywać nie tylko 
metodami siłowymi lub groźbą ich użycia, ale również przy pomocy 
środków pozamilitarnych, np. na drodze dyplomatycznej lub przy 
pomocy restrykcji gospodarczych, co staje się coraz bardziej powszechne.

„Współczesne bezpieczeństwo powinno być oparte na prawie narodo-
wym, sojuszniczym i międzynarodowym, a przestrzeganie postanowień 
powinno stać się zasadą budowania modelu pokoju światowego przy 
poszanowaniu praw człowieka” 2. W każdym innym przypadku budo-
wane modele rozstrzygania konfliktów nie będą racjonalne.

Z upływem lat pojawiają się nowe problemy, ponieważ konflikty 
zmieniają swoje formy, treść, źródła i okoliczności. Możemy (chociaż 
może nie dokładnie) opisać konflikt w różnych aspektach i podjąć próbę 
wytłumaczenia jego źródeł. Co więcej, możemy zasugerować sposób 
rozwiązania konfliktu i zorganizowania relacji pomiędzy zwaśnionymi 
stronami po jego zażegnaniu. Najtrudniej jest jednak zapobiegać kon-
fliktom, ponieważ nadal nie ma wypracowanego spójnego systemu ich 
wykrywania i trudno jest zmobilizować odpowiedni potencjał do ich 
zażegnania.

1.1.7. Nowe technologie

Postęp technologiczny, obserwowany przez nas w XXI wieku, upo-
wszechnił wiele zaawansowanych rozwiązań, nie tylko na rzecz sił 
zbrojnych, służb specjalnych i  jednostek antyterrorystycznych. I tu 
należy stwierdzić, że w następnym dziesięcioleciu liczba konfliktów nie 
ulegnie zmniejszeniu, może się natomiast zmniejszyć liczba konfliktów 
zbrojnych o większej skali. Jako państwa, które odniosą największy suk-
ces gospodarczy (w kontekście innowacji) w przyszłości, należy wskazać 
te kraje, które mają niepodważalne znaczenie na arenie międzynaro-
dowej i wpływ na bezpieczeństwo światowe oraz zapewniają swoim 
obywatelom wysoki poziom życia.

2  R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, 
Warszawa 2008, s. 59.
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Warto również zauważyć, że mimo procesów integracyjnych 
i globalizacyjnych nie wszystkie państwa muszą być jednakowe lub 
podobne w najważniejszych dziedzinach. Owszem, państwa nabierają 
doświadczenia i zmierzają do osiągnięcia poziomu tych najlepszych, 
mocniejszych gospodarczo, wspólnie rozwiązują różne problemy na 
rzecz dobrobytu i pokoju, ale w istocie każde z nich jest inne.

Co do zmian w technologii i jej wpływu na bezpieczeństwo – prawie 
każdy z aktorów uzasadnia swoje stanowisko na miarę dotychczaso-
wej wiedzy i doświadczenia. Trudno dziś jednoznacznie określić, które 
z głoszonych poglądów mogą stanowić podstawę dalszych analiz i ocen. 
Należy jednak mieć na uwadze te twierdzenia, które mogą odnosić się do 
przemian technologicznych i instytucjonalnych, gdyż to one w głównej 
mierze będą tworzyć warunki rozwoju, ponieważ same wykazują trwałe 
tendencje do rozwijania się, a także skutecznie oddziałują na społecz-
ność, organizacje międzynarodowe i podmioty.

W dobie nieprzewidywalności zachowań oraz towarzyszących im 
silnych emocji możemy przewidzieć także istnienie chaosu wywołanego 
nagłymi i nieoczekiwanymi zmianami technologicznymi, mającymi 
wielowymiarowy charakter, trudny do sklasyfikowania, a w zasadniczy 
sposób zagrażający bezpieczeństwu w różnym wymiarze.

Wiemy przecież, że potrzeby są matką postępu, a to oznacza, że człowiek 
dąży do tego, by żyć lepiej, wygodniej, bardziej dostatnio. Tu dochodzimy 
do zasadniczego wniosku: nie da się powstrzymać innowacji (nowej tech-
nologii), tak jak nie da się zignorować potrzeb współczesnego człowieka.

Tempo zmian technologicznych jest dzisiaj bardzo duże i wykazuje 
tendencje do jeszcze większego przyspieszenia. Dzieje się tak, ponieważ 
świat zaczyna się „kurczyć”. Temu zjawisku sprzyjają głównie nowe 
technologie i wynalazki w transporcie, informatyce, robotyzacji, bio-
technologii i innych dziedzinach. Rodzi się tylko pytanie, czy to wszystko 
na pewno służy człowiekowi.

1.1.8. Integracja i globalizacja

Dziś integracja i  globalizacja stały się hasłem otwierającym bramy 
wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości. Dla jednych integra-
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cja i globalizacja oznacza szczęście i dobrobyt, dla drugich to przyczyna 
wielkiego upadku, a dla jeszcze innych to zupełnie obojętne sprawy. 
Wszyscy jednak uważają globalizację za nieunikniony i nieodwracalny 
proces, który dotyczy każdego z nas, choć nie wszyscy odczuwamy go 
w jednakowym stopniu.

„Egzystencja w XXI wieku jest rozpięta na drabinie hierarchii wzno-
szącej się od lokalności ku temu co globalne” 3. Swoboda poruszania 
się po świecie oznacza awans społeczny i sukces, podczas gdy bezruch 
oznacza pozostanie w tyle.

Coraz częściej wyrazem życiowych ambicji jest dążenie do swobody 
poruszania się i wyboru miejsca pobytu, możliwości podróżowania po 
świecie. Życiowe lęki koncentrują się wokół zamknięcia, braku zmiany 
lub też usunięcia (migracji) z miejsc, po których inni poruszają się bez 
ograniczeń. Wolność zaczęła oznaczać przede wszystkim możliwość 
wyboru, a wybór ten zyskał wyraźnie wymiar przestrzenny.

Nie mniejsze znaczenie ma integracja państw w różnych obsza-
rach, głównie w aspekcie gospodarczym, militarnym i bezpieczeństwa. 
Przykładami integracji państw są Unia Europejska (UE) i Sojusz Pół-
nocnoatlantycki (NATO), które powstały jako wynik budowania 
modelu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie. Unia Europejska 
(28 państw) opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak rów-
nież poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. Wartości te są wspólne wszystkim społecznościom państw 
członkowskich, opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności, a także równości płci. Sojusz NATO liczy 
obecnie 29 państw członkowskich, a jego podstawowa rola w sferze 
bezpieczeństwa jest zapisana w koncepcji strategicznej, która została 
przyjęta w Lizbonie 19 listopada 2010 roku i uzupełniona na szczycie 
w Warszawie (2016 r.), podczas którego podjęto decyzję o wzmocnieniu 
wschodniej flanki przez wojska NATO.

3  A. Giddens, Runaway World, How Globalization is Reshaping our Lives, New 
York 2000, s. 18.



28 / 

1.1.9. Rewolucja informacyjna

Rozwój systemów militarnych w początkach XXI wieku dał się zauważyć 
przede wszystkim za sprawą wyraźnego postępu w dziedzinie komu-
nikacji i technologii informacyjnej. Są to technologie związane przede 
wszystkim z procesami decyzyjnymi w różnych obszarach. Wymagają 
odpowiednich zasobów informacyjnych, które wiążą się ze zdobywaniem, 
przechowywaniem i przekazywaniem informacji oraz ich przetwarza-
niem i udostępnianiem 4.

Powszechny dostęp do informacji poza wieloma korzyściami może 
przynieść również zagrożenie. W nowych warunkach przewagę będą 
mieli ci, którzy będą dysponować wszechstronną, aktualną, wiarygodną 
i przetworzoną informacją. A to oznacza, że mając dostęp do informacji 
wszelkiego rodzaju, w zależności od konkretnego zapotrzebowania, 
można wygrać z groźnym przeciwnikiem.

Kolejną ważną kwestią jest zagrożenie informacyjne. Wraz z roz-
wojem społeczeństwa informacyjnego pojawiają się nowe technologie, 
nowe możliwości rozwiązywania złożonych problemów. Powstają nowe, 
bardzo potrzebne instytuty naukowo-badawcze, które specjalizują się 
w cyfryzacji procesów decyzyjnych i nie tylko.

Cyfrową przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji, tworzoną 
przez systemy i sieci teleinformatyczne, z powiązaniami pomiędzy nimi 
i relacjami z użytkownikami nazywamy cyberprzestrzenią. Ochrona 
cyberprzestrzeni to natomiast zespół przedsięwzięć organizacyjno-

-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych, mających na celu 
zabezpieczenie jej przed wszelkiego typu zagrożeniem. Czyn zabroniony 
popełniony w obszarze cyberprzestrzeni nazywa się cyberprzestępstwem.

Niemal w każdej dziedzinie innowacyjności istnieją zagrożenia 
o charakterze technicznym. Podstawowym zagrożeniem informacyj-
nym w każdym obszarze i wymiarze jest brak informacji. Brak aktualnej, 
wiarygodnej i  dokładnej informacji uniemożliwia podejmowanie 
racjonalnych decyzji w jakiejkolwiek sprawie. Stąd też społeczeństwa, 

4  J. Depo, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo informacyjne. Informacje niejawne, 
Kraków 2012, s. 61.
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organizacje, państwa tworzą wyspecjalizowane tajne służby informa-
cyjne, których zadaniem jest dostarczanie wiedzy na temat zagrożenia 
właściwym organom i służbom państwowym.

1.1.10. Strategia walki z terroryzmem

Wydarzenia, które spotkały ludzkość u schyłku XX wieku i na początku 
trzeciego tysiąclecia, skłaniają do postawienia tezy, że największym 
globalnym zagrożeniem jest terroryzm. Stanowi on zagrożenie nie tylko 
dla państw, ale również dla innych grup społecznych. Choć zjawisko 
terroryzmu nie jest czymś nowym, to w odróżnieniu od minionych 
czasów współczesny terroryzm wyznacza sobie inne cele, ma inny zasięg 
prowadzonych akcji, stosuje inne metody i środki rażenia, a poprzez 
umiędzynarodowienie zagraża bezpieczeństwu w skali światowej. Kon-
sekwencją tego jest fakt, że od 2001 roku, a zatem od ataku na ważne 
obiekty w USA, terroryzm to światowe wyzwanie.

W dotychczasowych opracowaniach naukowych i popularnonau-
kowych można znaleźć wiele definicji terroryzmu. Niektóre zasługują 
na uwagę i dlatego przytoczę jedną z nich, która oddaje istotę zjawiska 
i odpowiada zarówno czasowi, jak i warunkom oraz okolicznościom 
występowania terroryzmu.

Definicja FBI podaje: terroryzm to bezprawne (nielegalne) użycie 
siły przeciwko osobom lub własności z zamiarem wymuszenia jakiegoś 
działania lub zastraszenia rządu, ludności cywilnej lub jej części dla 
osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

Coraz częściej piszemy o terroryzmie międzynarodowym lub świato-
wym. W rozumieniu aksjologicznym i metodologicznym terroryzm jest 
metodą działania, która dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności, tj. 
wywołania strachu i paniki, posługuje się przemocą lub groźbą jej użycia.

Działalność terrorystyczna może mieć różne motywacje, różny 
zasięg, czas, miejsce i różne sposoby prowadzenia akcji (uderzenia gru-
powe lub indywidualne – tzw. samotnych wilków).

W zależności od celu działania terroryzm może przybierać różny 
charakter, np. nacjonalistyczny, separatystyczny, religijny, fundamenta-
listyczny, ideologiczny, rasistowski. Dochodzimy tu do próby określenia 
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rodzajów terroryzmu. Od pewnego okresu wyróżniamy pięć rodzajów 
terroryzmu, a mianowicie: anarchistyczny, separatystyczny, antykolo-
nialny, lewacki, religijny.

Po opisaniu samego zjawiska (w skróconej formie) terroryzmu należałoby 
przejść do problemu najważniejszego, a mianowicie do walki z terroryzmem. 
Wielu autorów powszechnie uznanych w kwestii badania terroryzmu używa 
określenia „zwalczanie”. Nie wchodząc dalej i głębiej w typologię znacze-
niową samego terminu, należy stwierdzić, że będzie o wiele poprawniej, 
jeśli będziemy wszyscy podejmowali walkę z terroryzmem.

Obecnie mamy do czynienia z terroryzmem, który w świadomości 
społecznej stał się codziennością. Jeśli tak się stało, to czy społeczność 
jest gotowa stawić mu czoła? Odpowiedź na tak postawione pytanie 
może być tylko jedna: nie! Można zatem zadać pytanie kolejne: dla-
czego? Przecież mamy doskonałe środki do walki, profesjonalne oddziały 
antyterrorystyczne, służby specjalne, środki rozpoznania lądowego, 
morskiego, powietrznego i kosmicznego.

Na ostatnie pytanie można odpowiedzieć krótko: brak nam odpo-
wiedniej, skutecznej strategii walki z terroryzmem. Dotychczasowa 
strategia polegała i aktualnie częściowo wciąż polega na zdecydowanej 
reakcji na każdy zamach terrorystyczny. Taka strategia, choć powszech-
nie przyjęta, nie jest już skuteczna. Nowa strategia walki z terroryzmem 
powinna się opierać przede wszystkim na rozpoznaniu agenturalnym, 
likwidacji źródeł i baz szkoleniowych oraz przewidywaniu, a także edu-
kacji społeczeństwa w tym zakresie.

1.2. Zagrożenia

Współcześnie zagrożenia nie dotyczą już tylko sfery militarnej, jak to 
bywało w przeszłości, a konkretniej do końca XX wieku. Po rozpadzie 
układu bipolarnego i Związku Sowieckiego zagrożenia przybrały zupełnie 
inny charakter i inną przestrzeń, a zagrożenie militarne stało się jednym 
z wielu. Dziś na pierwsze miejsce wysuwa się terroryzm międzynarodowy, 
który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kontynenty. Walka z terro-
ryzmem stała się działaniem codziennym i mało skutecznym.
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1.2.1. Terroryzm światowy

Ataki terrorystyczne przeprowadzano w przeszłości nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych (2001 rok). Były one obecne w regionach całego świata 
i dotyczyły głównie tych obiektów, w których znajdowały się duże sku-
piska ludności cywilnej (kina, teatry, sale koncertowe, targi miejskie, 
nadmorskie plaże, hotele i inne obiekty użyteczności publicznej), co 
miało na celu zabicie jak największej liczby osób cywilnych, wywołanie 
strachu i paniki. Wszystko to miało ponadto doprowadzić do ograni-
czenia wolności.

Już na początku tego tysiąclecia znacząco wzrosła liczba grup ter-
rorystycznych i ich aktywność. Niektóre materiały źródłowe podają, że 
tylko w Unii Europejskiej liczba ta wynosi ponad pięćset. Działania tych 
grup są dokładnie planowane i zasilane finansowo. Przygotowują one 
terrorystów-bojowników. Żadna akcja terrorystyczna nie jest przypad-
kowa, poprzedza ją rozpoznanie terenu i obiektu uderzenia i ustalenie 
sił i czasu uderzenia. Jak pokazują doświadczenia minionych lat, każda 
akcja miała charakter asymetryczny, była skuteczna i przyniosła mini-
malne straty własne po stronie terrorystów.

W większości przypadków ataki terrorystyczne były firmowane, 
i nadal są, przez islamistów (głównie przez fundamentalistów islam-
skich). Islam oznacza z arabskiego „poddanie się Bogu”, jest religią 
monoteistyczną utworzoną w VII w. w Arabii przez proroka Muham-
mada, jej zakazy i nakazy zawarte są w Koranie.

Fundamentalizm islamski głosi wrogie teorie wobec państw o wyso-
kim stopniu cywilizacji, których zniszczenie leży w jego interesie. Na 
pierwsze miejsce wysuwają się tu Stany Zjednoczone Ameryki – jako 
państwo zła, które nie jest w stanie zbudować pokoju światowego 
i dobrobytu na miarę XXI wieku.

1.2.2. Zagrożenie militarne

Uciekanie się w przeszłości do siły militarnej było elementem wielo-
wiekowego procesu rozwoju stosunków międzynarodowych, zwłaszcza 
w aspekcie prawnym i politycznym. Jeśli założymy, że przez interwencję 
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będziemy rozumieć ingerowanie w sprawy należące do wyłącznych 
kompetencji drugiego państwa w sposób władczy, wówczas zauwa-
żymy, że zjawisko to było podstawą formowania się relacji pomiędzy 
państwami oraz ewolucji ustanowionych norm prawa międzynaro-
dowego.

Normy regulujące przypadki uciekania się do siły militarnej wraz 
z zasadami suwerenności terytorialnej, niezależności, suwerenności 
i równości państw tworzą ramy międzynarodowego porządku prawnego. 
Ocena zjawiska użycia siły militarnej w stosunkach międzynarodowych 
zależy od wielu czynników politycznych i funkcjonującego systemu 
prawnego.

Współczesne rozumienie interwencji, w tym militarnej, nie może 
ograniczyć się wyłącznie do czynnika prawnego ukształtowanego pomię-
dzy I wojną światową a końcem zimnej wojny. Musi uwzględnić także 
bogate doświadczenia interwencji militarnych lat 90. XX wieku. Zjawisko 
interwencji militarnej, podobnie jak współczesne rozumienie suwe-
renności, podlega ciągłej transformacji, którą należy opisywać także 
z politologicznego, nie zaś tylko prawnego punktu widzenia.

Współczesne interwencje militarne mają różne cele i różne zada-
nia, a także różny zakres i zasięg działania. Od początku XXI wieku 
najczęściej doświadczamy interwencji militarnych o charakterze sta-
bilizacyjnym i humanitarnym w różnych rejonach świata. Wszelka 
interwencja zbrojna jest w tych przypadkach formą ostateczną.

Społeczność międzynarodowa potępia wszelkie formy interwencji 
zbrojnej. Wyjątkiem są wyłącznie działania pod auspicjami ONZ doty-
czące tych państw, które ustawicznie łamią prawo międzynarodowe 
i naruszają zasady pokojowego współistnienia. Interwencja mająca na 
celu zmianę status quo w porządku międzynarodowym jest nielegalna.

Rodzi się pytanie: czy po upadku układu bipolarnego zagrożenie 
militarne staje się dla ludzkości problemem o niebagatelnym znaczeniu? 
Zagrożenie militarne było i jest obecne, z tą jednak różnicą, że w różnych 
okresach nabierało różnych wymiarów. Musimy pamiętać, że obecnie 
konflikty zbrojne mają inny charakter i inny wymiar działania niż jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu. Większość konfliktów zbrojnych występuje 
wewnątrz państw, a nie pomiędzy państwami.
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1.2.3. Proliferacja broni masowego rażenia

Czym jest proliferacja i  jaką ma wartość dla bezpieczeństwa? Proli-
feracja z punktu widzenia semantyki oznacza „rozprzestrzenianie” 5. 
Można wymienić trzy rodzaje broni masowego rażenia, tj. broń nukle-
arną o różnej mocy, broń chemiczną i broń biologiczną. Bardzo często 
w medialnych wystąpieniach polityków broń masowego rażenia jest 
sprowadzana wyłącznie do broni jądrowej, zapomina się o dwóch pozo-
stałych rodzajach, które również zaliczają się do broni masowego rażenia, 
ponieważ powodują zniszczenia na ogromnych obszarach.

Obecnie broń masowego rażenia (zwłaszcza nuklearna) nie należy 
wyłącznie do wielkich mocarstw (jak miało to miejsce w XX wieku), ale 
posiadają ją również państwa o małej i średniej wielkości. W minionym 
wieku broń masowego rażenia była pod ścisłą kontrolą międzynarodową 
i nie było mowy o jej proliferacji. Obowiązywał również ścisły zakaz prze-
kazywania informacji o technologii produkcji tej broni do państw, które nie 
miały formalnego zezwolenia na taką produkcję (np. Iran, Korea Północna).

Jak podają materiały źródłowe, współcześnie bronią nuklearną dys-
ponuje około 25 państw o różnej wielkości, zatem proliferacja broni 
masowego rażenia staje się jednym z najważniejszych problemów w kon-
tekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Rośnie również poczucie 
niebezpieczeństwa z powodu możliwości przedostania się broni nukle-
arnej do organizacji terrorystycznych. Terroryści wszelkimi sposobami 
dążą do jej zdobycia, aby zapanować nad cywilizacją, niszcząc jej dorobek 
w każdym wymiarze: społecznym i politycznym. Z tego względu odpo-
wiedzialność za proliferację broni masowego rażenia jest szczególna 
i spada na wszystkie państwa dysponujące tą bronią.

1.2.4. Przestępczość zorganizowana transnarodowa

Na początku odpowiedzmy na pytanie: jak należy postrzegać prze-
stępczość zorganizowaną w kontekście bezpieczeństwa XXI wieku? 

5  J. Krause, The proliferation of Weapons of mass destruction: the for Europe. May 
1996, s. 84.
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W następnej kolejności: czy ta przestępczość występuje tylko w poszcze-
gólnych państwach, czy też w układzie międzynarodowym?

Obecnie mamy do czynienia z grupami przestępczymi o zasięgu 
krajowym i transnarodowym. Liczba tych grup, zasięg i sposób ich 
działania różnią się i zmieniały się na przestrzeni lat.

Wyspecjalizowane grupy prowadzą swoją działalność w  kilku 
obszarach jednocześnie. Są to obszary takie, jak: nielegalny handel 
narkotykami (najszersza działalność), nielegalny handel bronią, pra-
nie brudnych pieniędzy, nielegalny handel żywym towarem, porwanie 
dla okupu, nielegalny handel organami ludzkimi. W tych wszystkich 
obszarach działają tysiące przestępców, natomiast liczba grup stricte 
kryminalnych ciągle się zmienia. Ogólnie można stwierdzić, że liczba 
takich grup może się zawierać w setkach. Może tu pojawić się pytanie: 
czy z każdym dniem liczba zorganizowanych grup przestępczych rośnie 
czy może maleje? Odpowiedź nie jest pocieszająca. W ostatnim okresie 
liczba grup przestępczych, zwłaszcza tych o charakterze międzynaro-
dowym, znacznie wzrosła, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego nie tylko jednego państwa, ale wszystkich państw wyso-
korozwiniętych.

1.2.5. Konflikty etniczne w skali międzynarodowej

Jak to się stało, że w XXI wieku problem konfliktów etnicznych stał się 
zagrożeniem dla współczesności (znalazły się one na piątym miejscu 
w stopniowanej skali zagrożeń)? Prawdopodobnie przyczyną jest to, że 
na tle etnicznym dochodzi do konfliktów zbrojnych w wymiarze naro-
dowym i międzynarodowym. Aby lepiej zrozumieć pojęcie konfliktu, 
należy próbować je zdefiniować. Podstawową kwestią we wszystkich 
konfliktach są emocje. W każdy konflikt są angażowane emocje, które 
są irracjonalne i szybko się je aktywizuje. Kolejnym problemem jest 
nadmierne upraszczanie istniejącego lub narastającego problemu. 
Strony, pomiędzy którymi jest jakiś punkt zapalny, mają najczęściej 
tendencję do postrzegania sytuacji czarno-biało i przekonywania, że 

„my” zawsze mamy rację, a „oni” są tymi złymi, chcącymi odebrać nam 
nasze prawa. Można stwierdzić, że konflikt na tle etnicznym powstaje 
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głównie pomiędzy grupami wewnątrzpaństwowymi, a także pomiędzy 
państwami. Zagrożeniem dla współczesności jest to, że konflikty na 
tle etnicznym przeradzają się w konflikty zbrojne. Dobitnym przykła-
dem takiego zjawiska jest konflikt z 2012 roku zaistniały pomiędzy 
Izraelem a Palestyńczykami, w którym zginęły przede wszystkim 
kobiety i dzieci.

Stabilnym przykładem pod tym względem jest Unia Europejska, 
mająca szczególne znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Będzie 
ona odgrywać ważną rolę w procesie pokojowym i stabilizacyjnym 
w regionie europejskim, a z udziałem USA – również na świecie.

1.2.6. Kryzysy gospodarcze

We wstępie do tego podrozdziału warto wyjaśnić, jakie jest znaczenie 
terminu „kryzys”. Termin ten występuje w różnych dziedzinach nauk, 
nie tylko ekonomicznych czy gospodarczych. Pochodzi od greckiego 
słowa krisie, co oznacza „wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, 
w której konieczne jest działanie pod presją czasu”. Kryzys jest posze-
rzany (w sensie znaczeniowym) o takie cechy, jak nagłość, urazowość 
i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych. 
Możemy zatem używać tego terminu w różnych sytuacjach – nie 
tylko tych związanych z gospodarką. Możemy również ograniczać 
pewne zjawiska lub sytuacje wywołujące kryzys i minimalizować ich 
skutki. Kryzys można zatem traktować jako okres przełomu, nasi-
lenie, decydujący zwrot, okres załamania wzrostu gospodarczego. 
Kryzysy gospodarcze, jak pokazują doświadczenia, mają charakter 
cykliczny, mogą też obejmować kilka kontynentów. Ostatni kryzys 
finansowy (2008 r.) obejmował zarówno kontynent europejski, jak 
i Amerykę.

Dotychczasowe doświadczenia skłaniają wpływowych polityków 
i ekonomistów do większego zaangażowania w rozwiązywanie pro-
blemów dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego. Każdy kryzys 
gospodarczy trzeciego tysiąclecia ma bowiem bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo i uderza właściwie we wszystkie jego obszary (nie tylko 
ten o charakterze społecznym).
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1.2.7. Zagrożenie klimatyczne

Rozpatrując zagrożenia klimatyczne XXI wieku, należy przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na podział zagrożeń w tej kategorii na podmiotowe 
i przedmiotowe. Z punktu widzenia podmiotu wyodrębnia się zagro-
żenia ekologiczne 6. Te zagrożenia są skutkiem działań, które przez 
zmianę stosunku człowieka do biocenozy i biotopów mogą prowadzić do 
unicestwienia ludzkości. Ich źródłami są: załamanie równowagi przyrod-
niczej (jako następstwo nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska), 
zanieczyszczenie sfer ziemi i otoczenia przez substancje pochodzenia 
przemysłowego, transportowego i komunalnego, postępująca degra-
dacja ekosystemów wskutek zanieczyszczeń odpadami toksycznymi 
i katastrof ekologicznych. Obecnie w Europie i w innych częściach świata 
na szeroką skalę są prowadzone badania dotyczące dopuszczalnych 
wartości ocieplenia atmosfery i troposfery na najbliższe 100 lat. Robi 
się to po to, aby równowaga życia na Ziemi nie została zachwiana przez 
istoty żywe – głównie człowieka. Oznacza to, że atmosfera ociepla się 
za sprawą człowieka.

Z przedmiotowego punktu widzenia źródłami zagrożeń są zdarzenia 
powodowane siłami przyrody i działalnością gospodarczą, które można 
podzielić na: naturalne – skutki klęsk żywiołowych i katastrof, oraz 
cywilizacyjne – różnego rodzaju zanieczyszczenia materialne wywołane 
przez człowieka. Charakteryzują się one ogromną złożonością, najczę-
ściej obejmują wielkie obszary, są bardzo niebezpieczne, a ich skutki 
są dalekosiężne. Wszystko to doprowadza do degradacji środowiska, 
a w skrajnym przypadku – do klęski ekologicznej.

Jak łatwo zauważyć, zagrożenie jest coraz większe (i to pomimo 
rosnącej świadomości społeczeństwa w obszarze zmian klimatycznych). 
Nadszedł zatem czas, aby dokonać profesjonalnej oceny zagrożeń w celu 
ochrony ludzkości przed zagładą.

6  S. Śladkowski, Wojsko i środowisko, Warszawa 1996, s. 26.
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1.2.8. Zagrożenia techniczne

Zagrożenia techniczne są wynikiem różnego rodzaju produkcji (dotyczącej 
nie tylko najnowszej technologii). Postęp technologiczny, który rozpoczął 
się już w połowie XX wieku, a także dynamiczne procesy integracyjne 
i globalizacyjne upowszechniły wiele zaawansowanych rozwiązań tech-
nologicznych w różnych dziedzinach – nie tylko w gospodarce.

Dzięki technice świat nabrał nowego wymiaru cywilizacyjnego. 
Bilans jej rozwoju obejmuje bardzo długą listę pozytywnych aspektów, 
jakie daje człowiekowi (lżejsza praca, podniesienie komfortu życia), ale 
także negatywnych (konflikty zbrojne, niszczenie środowiska, zagrożenie 
klimatyczne i techniczne). Można pokusić się zatem o postawienie tezy, 
że nowe technologie w przemyśle w XXI wieku są szansą dla ludzkości 
i jednocześnie zagrożeniem. Oznacza to, że innowacyjność w technice 
z jednej strony jest dobrodziejstwem, szansą realizowania ludzkich 
potrzeb, zaś z drugiej strony wytwarza nowe zagrożenia (widmo kata-
strofy ekologicznej).

Współczesna technika prowadzi do konieczności osiągania równo-
wagi w wymiarze globalnym. Dalsze istnienie ludzkości w takich lub 
podobnych warunkach jest zagrożone, jednak człowiek (od którego 
wiele zależy w tym obszarze) ma możliwość równoważenia środowi-
ska dla swoich podstawowych potrzeb. Może też on doprowadzić do 
katastrofy.

Dostrzegane zjawiska, powstające na Ziemi od początku XXI wieku, 
wskazują na dynamiczny rozwój techniki w wielu dziedzinach (z techniką 
kosmiczną włącznie) i jednocześnie na postępujący proces degradacji 
życia.

1.2.9. Zagrożenie środowiskowe

Czym jest środowisko? Termin ten ma kilka znaczeń odnoszących się do 
różnych sfer. Można wyróżnić środowisko biologiczne, środowisko geo-
graficzne, środowisko kulturowe, społeczne, gospodarcze, ekologiczne 
i inne. Zagrożenie środowiskowe dotyczy środowiska przyrodniczego, 
powłoki ziemskiej, która obejmuje życie organiczne, otoczenie czło-
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wieka i innych istot żywych, zewnętrzną część skorupy ziemskiej, część 
atmosfery, wody, pokrywę glebową, szatę roślinną i świat zwierzęcy  7.

Pierwszym poważnym instrumentem ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ekologicznego stało się prawo międzynarodowe. W tym prawie 
(i na jego podstawie) zawarto wiele umów międzynarodowych z zakresu 
ochrony środowiska i jego zasobów, a także w sprawie regulacji użycia 
broni chemicznej i biologicznej.

Bezpieczeństwo ekologiczne można też rozumieć jako zabezpiecze-
nie przez każde z państw życia i zdrowia swoich obywateli. Chodzi tu 
również o ochronę swoich zasobów naturalnych przed szkodami i zagro-
żeniami, których źródłem jest zanieczyszczenie i zatruwanie środowiska.

Zapewnienie żywotności i energii ekosystemu oraz przeciwdziałanie 
zakłóceniom w jego obrębie jest zadaniem o kluczowym znaczeniu dla 
wielkich mocarstw  8. Zagrożenia środowiska naturalnego mają swoje 
źródło w cywilnej i militarnej aktywności człowieka (również w ener-
getyce nuklearnej i składowaniu jej odpadów).

Lista problemów dotyczących bezpieczeństwa środowiska nie jest 
krótka i z czasem może się wydłużać, ponieważ bezpieczeństwo jest 
czymś dynamicznym, a jego ciągłe utrwalanie warunkuje czas. Wyścig 
z czasem stał się cechą wszystkich procesów tworzących skuteczne 
systemy bezpieczeństwa. A to oznacza, że XXI wiek stawia przed ludz-
kością nie tylko wyzwania, ale i wymagania, których elementem jest 
odpowiedzialność w każdej z wymienionych dziedzin. Właśnie dlatego 
profesjonalizm – jako konieczne przygotowanie człowieka do pełnienia 
odpowiedzialnych funkcji w państwie i organizacjach międzynarodo-
wych, a także w parlamencie – musi być kryterium podstawowym 
i niepodważalnym.

Kończąc omawianie niniejszego problemu, warto dodać, że środo-
wisku naturalnemu najbardziej szkodzą państwa o wysokim stopniu 
uprzemysłowienia.

7  Encyklopedia PWN, A. Krupa (red.), Warszawa 2003, s. 576.
8  A. Budnikowska, Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa 1998, 

s. 43.
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Rozdział 2. / FILOZOFICZNY ASPEKT  
WSPÓŁCZESNEGO BEZPIECZEŃSTWA

W ostatnim czasie pojawiło się wiele prac teoretycznych dotyczących 
współczesnych zagrożeń i ewentualnych możliwości przeciwdziałania 
tym zagrożeniom. Brakuje natomiast publikacji omawiających kierunki, 
nurty i problemy filozoficzne w kontekście bezpieczeństwa współczesnego 
świata. Rodzi się pytanie: dlaczego jest ich tak mało? Odpowiedzi należy 
szukać przede wszystkim w rozważaniach tych twórców filozofii, którzy 
w ostatnich latach przeszli od polemologii i irenologii do bezpieczeństwa 
w jego rozumieniu współczesnym. Należy mocno akcentować zdolność 
społeczeństw do osiągania mądrości i cnoty, a także roztropności. Dzięki 
tym właściwościom ludzkość może zbudować w tym stuleciu cywilizację 
godną człowieka, prawdziwą kulturę wolności i poszanowania jednostki.

2.1. Bezpieczeństwo, wojna i pokój

Co jest przyczyną tego, że współczesność, mając wiele osiągnięć w róż-
nych dziedzinach, nie wydała dzieł wielkich autorytetów filozofii na 
skalę światową? Ileż to razy odwołujemy się do filozofów starożytności: 
Sokratesa, Platona, Arystotelesa albo filozofów średniowiecza lub okresu 
oświecenia. Czy obecny świat już nie potrzebuje filozofii, skoro jest ona 
medytacją o różnych sprawach życia na ziemi, zarówno materialnych, 
jak i duchowych? Czy to oznacza, że filozofię zastępuje polityka, a filo-
zofów – politycy? Jeśli tak, to nietrudno zauważyć, że świat podąża 
w niewiadomym kierunku.

Bezpieczeństwo jest na obecnym etapie rozwoju ludzkości wartością 
najwyższą, absolutną i nieprzemijającą. Obecnie głoszone poglądy filo-
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zoficzne pochodzą z różnych ideologii, choć większość z nich sprowadza 
się do utrzymania pokoju, budowy cywilizacji i zapewnienia godnego 
bytu i rozwoju społeczeństw. Jeśli przyjmiemy, że tak jest, to dlaczego 
świat pogrąża się w wojnach? Po zakończeniu II wojny światowej, najtra-
giczniejszej w dziejach ludzkości, praktycznie nie było pokoju. Konflikty 
zbrojne przybierają dziś wyłącznie inny charakter, są długotrwałe i giną 
w nich przede wszystkim kobiety i dzieci. Czy zatem oznacza to, że mamy 
do czynienia z nowym, dotychczas niespotykanym zjawiskiem, co do 
którego filozofowie nie przejawiają należnej aktywności?

Do autorytetów w sprawach wojny i pokoju można zaliczyć papieża 
Jana Pawła II. To on w swoich rozważaniach stwierdził m.in., że źródłem 
antagonizmów międzynarodowych w różnych wymiarach jest ideologia, 
która jest jedną z najistotniejszych przyczyn poważnych nieporozu-
mień i wojen między ludźmi. Przykładowo chrześcijanie i muzułmanie 
mogliby wspólnie wpływać na kształt struktur społecznych, narodowych 
i międzynarodowych, które byłyby w stanie zapobiegać krwawym kon-
fliktom 1.

Uświadomienie sobie niebezpieczeństwa, przed którym stoi świat, 
powinno obudzić w narodach potrzebę bezzwłocznego wejścia w nową 
fazę wzajemnych stosunków, tzn. w fazę ostatecznego wyeliminowania 
widma wojny nuklearnej i jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Stop-
niowa, zrównoważona i kontrolowana eliminacja broni masowej zagłady 
oraz stabilizacja systemów obronnych poszczególnych państw i soju-
szy, a także zejście do najniższego możliwego poziomu uzbrojenia jest 
głównym środkiem dojścia do porozumienia w tej ważnej dla ludzkości 
sprawie. W tych kwestiach najważniejszą rolę powinny odgrywać orga-
nizacje międzynarodowe, przede wszystkim ONZ.

1  Jan Paweł II, Posłanie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojca 
George’a V. Coyne’a Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego, „Zagadnienia Fi-
lozoficzne w Nauce” 1990, XII, s. 2–12; idem, Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, 
szukamy Boga. Spotkanie z młodzieżą muzułmańską (Casablanca, 19.08.1985), 
Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), E. Sako-
wicz (oprac.), Warszawa 1997.
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2.2. Filozofia systemów totalitarnych i demokratycznych

Aby lepiej zrozumieć filozofię systemu totalitarnego, należałoby spre-
cyzować samo pojęcie totalitaryzmu. Słowo to (łac. totalitas – całość) 
oznacza ustrój polityczny i towarzyszący mu system organizacji państwa, 
który opiera się na całkowitej i bezwzględnej ingerencji państwa oraz 
jego organów we wszystkie dziedziny życia społecznego. Jaskrawym 
przykładem takiego państwa był Związek Sowiecki, funkcjonujący nie-
mal do końca XX wieku. Na szczęście socjalizm upadł, a wraz z nim 
ideologia komunizmu, która miała być „zbawieniem” ludzkości. Od 
tego momentu, tj. od 1991 roku, świat zaczął wstępować na drogę inte-
gracji i globalizacji, budowy gospodarki wolnorynkowej oraz państw 
demokratycznych, które mogą się rozwijać i być w miarę bezpieczne 
w sojuszach (NATO i UE).

Istota demokracji zawiera się w samym znaczeniu tego terminu 
(gr. demokratia – rządy ludu), ponieważ oznacza ona formę rządów, 
w których ogół obywateli ma wpływ na decyzje podejmowane w spra-
wach państwowych. W państwach demokratycznych istnieje trójpodział 
władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wszystkie prawa w państwie demokratycznym są uchwalane więk-
szością głosów przez parlament, a ustawą zasadniczą w państwie jest 
konstytucja.

2.3. Interwencje militarne w bezpieczeństwie globalnym

Kształtowanie norm regulujących użycie siły było przedmiotem wielo-
wiekowego procesu rozwoju stosunków międzynarodowych, zwłaszcza 
w wymiarze prawnym, filozoficznym i politycznym. Jak już wspomniano, 
jeśli założymy, że przez interwencję rozumiemy ingerencję w sposób 
władczy w sprawy należące do wyłącznych kompetencji drugiego pań-
stwa, to zauważymy, że zjawisko to było podstawą formowania się relacji 
pomiędzy państwami, a także ewolucji norm prawa międzynarodowego.

Społeczność międzynarodowa potępia wszelkie formy interwencji 
z wyjątkiem działań pod auspicjami ONZ przeciwko państwu ustawicznie 
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łamiącemu prawo międzynarodowe i naruszającemu zasady pokojo-
wego współistnienia. Zakaz interwencji, zawarty w art. 2 ust. 7 Karty 
Narodów Zjednoczonych, jest powszechnie uznaną zasadą prawa mię-
dzynarodowego. Mówi o tym, że nie jest interwencją dopuszczalną przez 
Kartę Narodów Zjednoczonych samoobrona indywidualna lub zbio-
rowa. Interwencję ONZ określa się jako wspólne działania konieczne dla 
utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeń-
stwa w związku z udzieleniem przez Radę Bezpieczeństwa zaleceń lub 
podjęciem decyzji obowiązujących wszystkich członków, zgodnie z art. 
39 i następnymi artykułami Karty Narodów Zjednoczonych, uchwalo-
nymi przez RB ONZ, która dysponuje różnymi środkami nacisku, łącznie 
z użyciem sił zbrojnych ONZ. Analizując zjawisko interwencji militar-
nej i poszczególne jej przejawy, można dostrzec pewną prawidłowość 
polegającą na tym, że zakaz podejmowania takiej interwencji wynika 
głównie z zasady suwerenności, równości wszystkich bez wyjątków 
i samostanowienia narodów. Przykładem, jednym z kilku, interwencji 
militarnej jest działanie z użyciem sił zbrojnych w celu ochrony własnych 
obywateli i ich dobra. Karta Narodów Zjednoczonych nie zakazuje tego 
typu interwencji wprost, a poszanowanie suwerenności terytorialnej jest 
przecież podstawą stosunków międzynarodowych. Wydaje się, że ten 
problem będzie wymagał dodatkowego przemyślenia wobec wzrostu 
zagrożenia wynikającego z terroryzmu światowego i wystąpienia kilku 
przypadków tego rodzaju interwencji, na przykład w celu uwolnienia 
porwanych zakładników.

Innym zjawiskiem interwencji jest interwencja w obronie praw 
człowieka, podejmowana w celu ochrony obywateli państwa, przeciwko 
któremu skierowana jest interwencja innego państwa czy podmiotu. 
Normy prawa międzynarodowego nie są skłonne zaakceptować legal-
ności tego typu interwencji (atak na inne państwo), usprawiedliwianej 
względami wyższymi, interesem ogólnym lub ochroną praw człowieka.

Współzależność między kosztami konfliktów zbrojnych a potencjal-
nymi korzyściami sprzyja zachowaniom powściągliwym i umiarkowanym, 
a nawet je wymusza, gdy stawką, o którą w warunkach współzależności 
warto zabiegać, jest stabilne, pokojowe środowisko w wymiarze regio-
nalnym i globalnym. Sprzyja to tworzeniu takiego modelu systemu 
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międzynarodowego, który będzie chronił państwa, a jednocześnie ogra-
niczał ich swobodę działania. Równolegle proces zacieśniania więzów 
pomiędzy sferą wewnętrzną i międzynarodową prowadzi do ograni-
czania swobody państw w podejściu do kwestii przestrzegania praw 
człowieka.

2.4. Godność osoby ludzkiej wymiarem  
podmiotowości człowieka

Polska po transformacji ustrojowo-społeczno-gospodarczej w 1989 roku 
stała się krajem o wolnorynkowym ustroju gospodarczym. Związane są 
z tym różne konsekwencje – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do 
negatywnych aspektów neoliberalizmu należy zaliczyć postrzeganie 
człowieka jako przedmiot, o czym świadczy chociażby wprowadzenie 
pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi. Człowiek wskutek ekspansji 
elementów należących do świata finansów i gospodarki niejednokrotnie 
jest dzisiaj pozbawiany statusu podmiotu w rzeczywistości społecznej. 
Wobec tego ważne jest publiczne poruszanie problematyki podmioto-
wości człowieka, aby kompensować związane z nią negatywne zjawiska. 
Podmiotowość człowieka wyraża się przede wszystkim w szczególnym 
statusie gatunkowym, do którego przynależy osobowa godność każdej 
jednostki ludzkiej.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż wprawdzie mówi się o godności 
osoby ludzkiej, ale nie było i nadal nie ma jednolitego, uniwersalnego 
modelu jej pojmowania. Stąd też zachodzi konieczność ukazania, jak 
godność człowieka jest ujmowana przez różnych autorów  2.

Uniwersalność pojęcia godności implikuje jego wieloznaczność. 
W odniesieniu do pojęć należących do słownika moralno-etycznego 
trudno ściśle ustalić ich znaczenie. Można tylko starać się ukazać naj-
istotniejsze konotacje ukształtowane pod wpływem historii, tradycji, 
myśli filozoficznej, praktyki. Próba ustalenia granic żywej idei zawsze 

2  Por. M. Gogacz, Filozoficzna identyfikacja godności osoby, [w:] Zagadnienia 
godności człowieka, J. Czerkawski (red.), Lublin 1994, s.122–123.
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jest ciekawym eksperymentem – a godność do takich idei jak najbar-
dziej należy.

Pojęcie godności pojawiło się stosunkowo dość późno – pierwszy 
raz u Cycerona w dziele De inventione. Łacińskie dignitas wiąże się 
z pojęciami z obszaru estetycznego oraz etycznego: decus, decor – to 

„przystojność”, „uroda”, „wdzięk”, ale też „piękno duchowe”, „chluba”, 
„zaszczyt”. Ten estetyzujący walor godności do dziś jest jej ważnym i spe-
cyficznym elementem. Człowiek godny to bowiem osoba prezentująca 
piękną postawę i piękne zachowania, choć jednocześnie wcale nie musi 
być dobra lub uczciwa 3.

Co więcej, około XII wieku mianem „godności” zaczęto określać 
wysokie stanowiska zajmowane w hierarchii społecznej ustanowione 
aktem królewskim, zaś pół wieku później powstało słowo „dygnitarz”. 
Pytanie: „pańska godność?” pokazuje kolejne znaczenie godności – jest 
pytaniem o nazwisko 4.

Pojęcie godności jest współcześnie stosowane głównie w zestawie-
niu z takimi określeniami jak „osobista”, „ludzka”, „osoby”, „obywatela”, 

„pracownika”, „narodu”. Godność osobistą często postrzega się po pro-
stu jako honor, stąd też częste wyrażenie „poczucie godności”, które 
wyraźnie wskazuje na psychologiczne źródła tego problemu. Jak pisze 
M. Środa:

Świadomość własnej godności dociera do nas przede wszystkim „od 
wewnątrz”, najczęściej w sytuacjach zagrożenia: w obliczu przemocy, 
strachu, ubezwłasnowolnienia, upokorzenia; gdy ktoś jest bity, lżony, 
gdy ktoś jest traktowany jak przedmiot, jak środek, jako element 
sterowanej masy. Godność w doświadczeniu wewnętrznym zwią-
zana jest z pewną powszechną, choć różnej miary wrażliwością na 
sytuacje, które odczuwa się jako naruszające prywatny, społeczny 
czy moralny status człowieka 5.

3  M. Środa, Idea godności, „Palestra” 1994, 38/7–8(439–440), s. 156.
4  Ibidem.
5  Ibidem, s. 157.
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Godność wreszcie, jako kategoria zajmująca sztandarowe miejsce 
zarówno w naukach społecznych, jak i humanistycznych, należy do 
pierwszego, personalnego wymiaru kultury bezpieczeństwa 6. Sta-
nowi także merytoryczny fundament Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, którą można przyporządkować do drugiego filaru kultury 
bezpieczeństwa.

Godność ludzka to – dalej – bezwarunkowa i niepowtarzalna war-
tość wewnętrzna, czyli szacunek, wierność przyrzeczeniom i życzliwość 
płynąca z zasad, a nie z instynktu 7. Godność wynosi człowieka ponad 
wszystkie inne byty, powoduje też, że zawsze musi on rozważać istnie-
jące reguły i normy nie tylko z własnego punktu widzenia, ale także 
z perspektywy, jaką przyjmują inne rozumne jednostki ludzkie 8.

Punktem zwrotnym dla zainteresowania problematyką godności 
człowieka była II wojna światowa, a właściwie okres po wojnie. Rozpo-
czął się wówczas trwający do dziś proces, uznany przez Jonasa Totha za 

„rewolucję godności ludzkiej” (revolution of human dignity) 9. Nieustannie 
powstają dzieła naukowe oraz liczne artykuły prasowe poświęcone tej 
problematyce  10.

Godność człowieka znajduje się na czołowych miejscach w doku-
mentach międzynarodowych, w konstytucjach wielu państw i innych 
dokumentach instytucji i organizacji społecznych. Przykładem jest 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), w której godność czło-
wieka jest rozumiana jako „godność przyrodzona, właściwa każdemu 
człowiekowi jako istocie ludzkiej, którą każdy przynosi na ten świat wraz 

6  J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a stu-
diami bezpieczeństwa, Warszawa 2018, s. 16.

7  Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s. 70–72.
8  L.J. Buller, Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w go-

spodarce, „Annales. Etyka w  Życiu Gospodarczym” 2012, t. 15, s. 51. Por. 
I. Kant, Uzasadnienie…, op. cit., s. 75–76.

9  J. Toth, Human Dignity and Freedom of Conscience, „World Justice”1968/1969, 
no. 2 (10), s. 204.

10  Zob. np.: K. Kuraś, Godność i majątek, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 128, s. 3; 
W  obronie godności, „Głos Pomorza. Koszalin – Słupsk” 1992, nr 45, s. 16 
(przykłady za: L.J. Buller, Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 52).
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ze swym urodzeniem”  11. W Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka 
oraz w Akcie Końcowym KBWE z Helsinek godność ludzką uznano za 
podstawę praw człowieka, które wynikają z niej i ją chronią 12.

Godności osoby ludzkiej wiele uwagi poświęca również Kościół 
katolicki. Traktuje ją jako dobro metafizyczne i umieszcza w centrum 
swej doktryny społecznej 13.

Współcześni autorzy ujmują pojęcie godności ludzkiej dwojako:
1 /   Pierwsza perspektywa to ujęcie godności jako „godności osobo-

wościowej”, którą się nabywa dzięki doskonałości, jaka powstaje 
w czyimś charakterze. Przedstawicielką tego nurtu jest m.in. 
Maria Ossowska. W jej opinii godność posiada ten podmiot, który 
aktywnie broni uznanego przez siebie systemu wartości, z czego 
wynika jego poczucie wartości własnej i związane z nim oczeki-
wanie należnego szacunku ze strony innych osób. Brak godności 
ujawnia z kolei ten podmiot, który rezygnuje z trzymania się 
w swoim działaniu określonego systemu wartości, sam siebie 
poniża lub daje się poniżać innym, aby osiągnąć pewne korzyści 14. 
Zatem godność nie przysługuje człowiekowi automatycznie, są 
tacy, którzy ją mają (z czym wiążą się pojęcia takie jak: cześć, 
dobre imię, szacunek, honor) i tacy, którzy ją utracili (zniewaga, 
zniesławienie, hańba, upokorzenie, poniżenie). Autorka podaje 
przykłady zachowań ubliżających godności, są to m.in.: pochleb-
stwo stosowane w celu uzyskania korzyści, ślepe posłuszeństwo 

11  H. Andrzejczak, Filozoficzno-prawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, „Roczniki Filozoficzne” 1967, t. XIV, z. 2, s. 87; por. art. 1, 22 i 23 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, [w:] Prawa człowieka. Wybór doku-
mentów, Legionowo 1991, s. 48 i 52.

12  L.J. Buller, Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 52.
13  J. Majka, Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewange-

licznym, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, M. Radwan, L. Dy-
czewski, A. Stanowski (red.), Rzym–Lublin 1987, s. 16–30.

14  M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985, s. 59; 
eadem, Normy moralne w obronie godności, „Etyka” 1969, nr 5, s. 12–13.
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wobec innej osoby, oportunizm i działanie wbrew własnym prze-
konaniom, nieumiejętność opanowania jakiegoś nałogu 15.

M. Ossowska wiąże pojęcie godności z pojęciem osobowości, 
ponieważ posiadanie osobowości jest według niej niezbędne do 
posiadania godności. „Autorka uważa, że godność człowieka 
zwykle przejawia się w sytuacjach zagrożenia i pełni funkcję 
obronną, ponieważ budzi szacunek, a w szacunku można się 
dopatrzyć elementów lęku” 16.

Badaczka przekonuje również, że terminami „godność” 
i „honor” można się posługiwać zamiennie. To, że ktoś zacho-
wał się z godnością lub ujął się honorem, oznacza, że wykazał 
się swego rodzaju mocą. Z kolei w wyrażeniu „człowiek godny 
[czego?] stanowiska profesora” godność to zdatność do piasto-
wania jakiegoś stanowiska 17.

Rozwój godności i jej zanikanie warunkują przede wszystkim 
czynniki społeczne, ale nie tylko. Posiadanie własnej godności 
można tylko zalecać, natomiast szanowania cudzej należy się 
domagać  18.

Co więcej, zdaniem Ossowskiej godności bronią dwie zasady. 
Pierwsza została sformułowana przez I. Kanta i brzmi następu-
jąco: „Nie traktuj nigdy człowieka tylko jako środek, ale zawsze 
także i  jako cel” 19. Według Ossowskiej „w słabszym rozumie-
niu zasada ta nie pozwala posługiwać się człowiekiem bez jego 
wiedzy dla realizacji celów własnych. Mocniejsza interpretacja 
przyjmuje dodatkowo, że cele te są z jego celami wyraźnie nie 
zgodne” 20. Drugą zasadę sformułował K. Marks i głosi ona, że 

„człowiek jest najwyższą istotą dla człowieka” 21. Sama Ossowska 

15  Por. eadem, Normy moralne. Próba systematyzacji, op. cit., s. 52, 54–55; eadem, 
Normy moralne w obronie godności, op. cit., s. 8–10.

16  L.J. Buller, Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 53.
17  M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, op. cit., s. 72–73.
18  Ibidem, s. 69–71.
19  I. Kant, Uzasadnienie…, op. cit., s. 62.
20  M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, op. cit., s. 72–73.
21  Za: L.J. Buller, Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 54.
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jest zwolenniczką dyrektywy, która brzmi: „Miej godność i szanuj 
cudzą” 22.

2 /   Druga perspektywa to ujęcie godności jako „godności osobowej”, 
która jest wrodzoną własnością człowieka i przysługuje każdej 
jednostce ludzkiej z powodu centralnej pozycji, jaką człowiek 
zajmuje w istniejącej rzeczywistości. Koncepcję taką prezentuje 
Franciszek J. Mazurek. Godność człowieka według niego jest 
wartością wrodzoną, gdyż człowiek rodzi się jako istota rozumna, 
wolna i obdarzona sumieniem, a cech tych nie może się wyzbyć 
ani sama, ani z czyjegoś powodu. Godność jest ponadto nie-
zbywalna i trwała, zawiera się w niej to, co konstytuuje istotę 
pojedynczego człowieka, wyraża jego osobę, i to, co konstytuuje 
jedność ludzkości. To także wartość powszechna, a świadomość 
posiadania godności przez każdego członka społeczeństwa jest 
współcześnie coraz większa dzięki rozwojowi przepływu infor-
macji i edukacji. W tym zakresie można mówić, że godność ma 
charakter dynamiczny, a ponieważ przysługuje ona każdemu, 
wszyscy ludzie są sobie równi, zatem godność człowieka to także 
podstawa braterstwa i solidarności 23.

Według J.F. Mazurka „źródłem godności ludzkiej jest Bóg, 
na którego obraz i podobieństwo został stworzony każdy czło-
wiek” 24. Każda osoba ma rozum, wolę i sumienie, dlatego nie 
można traktować człowieka jak przedmiotu. Godność człowieka 
chronią prawa człowieka występujące jako prawa naturalne i jako 
prawa pozytywne, określone w dokumentach wewnątrzpaństwo-
wych i międzynarodowych, a ich respektowanie jest warunkiem 
integralnego rozwoju człowieka, a także rozwoju społeczno-

-gospodarczego i zachowania pokoju wewnątrzpaństwowego 

22  M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, op. cit., s. 72–73.
23  Zob. F.J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od pa-

pieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991, s. 12. Por. L.J. Buller, 
Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 54.

24  Por. F.J. Mazurek, Społeczno-prawne konsekwencje zasady godności ludzkiej, 
„Chrześcijanin w Świecie” 1989, nr 189, s. 4.
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i międzynarodowego 25. Z tego powodu według J.F. Mazurka war-
tość ustrojów polityczno-społecznych i gospodarczych można 
oceniać właśnie przede wszystkim pod kątem poszanowania 
godności osoby ludzkiej i praw człowieka. Badacz podkreśla, że 
godność osoby ludzkiej jest fundamentem praw człowieka, które 
wynikają z niej i są niepodzielne i współzależne  26. Za Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka i konstytucją duszpasterską Gaudium 
et spes J.F. Mazurek wymienia trzy elementy określające god-
ność człowieka: rozum, sumienie i wolność. Rozum to zdolność 
racjonalnego poznawania, będąca zasadniczą i wyróżniającą wła-
ściwością człowieka, sumienie pozwala na rozpoznawanie dobra 
lub zła moralnego w czynie, który wiąże się z prawdą i stwarza 
wraz z tym powinność, zaś istota wolności opiera się na dwóch 
elementach: możliwości wyboru jakiejś wartości i autonomii 
działania 27.

Badacz zauważa, że wiara w godność i wartość osoby ludz-
kiej integruje także narody, czego wyrazem było utworzenie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i ogłoszenie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i Paktów Praw Człowieka 28.

25  Idem, Godność człowieka a prawa człowieka, „Roczniki Nauk Społecznych” 
1980, t. VIII, s. 39.

26  Idem, Nauczanie Kościoła o  prawach człowieka, „Chrześcijanin w  Świecie” 
1986, nr 3 (150), s. 9.

27  Idem, Godność człowieka a prawa człowieka, op. cit., s. 24–25. Por. L.J. Buller, 
Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 55.

28  J. Buller, Godność osoby ludzkiej…, op. cit., s. 56.
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Rozdział 1. / ISTOTA I ZAKRES POLITYKI  
BEZPIECZEŃSTWA

Istota polityki bezpieczeństwa zawiera się w samej definicji tego terminu 
(pod względem aksjologicznym i merytorycznym), którą przytaczają 
publikacje Wydawnictwa Naukowego PWN i inne materiały naukowe. 
Samo pojęcie polityki bezpieczeństwa obejmuje działania danego pod-
miotu w konkretnym obszarze dla osiągnięcia wcześniej wytyczonych 
celów. A to oznacza, że najpierw polityka musi wyznaczyć sobie dale-
kosiężne cele dotyczące konkretnego obszaru działania.

1.1. Pojęcie polityki bezpieczeństwa – definicje

Trzymając się tradycyjnego pojmowania roli państwa, można dojść do 
wniosku, że polityka bezpieczeństwa jest w sferze stosunków między-
narodowych domeną wszystkich państw. Z tego powodu w literaturze 
fachowej najczęściej spotyka się definicje dotyczące polityki bezpieczeń-
stwa narodowego lub bezpieczeństwa państwa.

Polityka bezpieczeństwa stanowi dział polityki państwa związany 
z działaniami na rzecz tworzenia potencjału obronnego kraju celem 
zapobiegania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom. Inna 
natomiast określa politykę bezpieczeństwa narodowego jako element 
polityki państwa w okresie praktycznej działalności władzy wykonawczej 
w sferze tworzenia i zastosowania potencjału obronnego do realizacji 
celów i zadań wynikających z założeń polityki bezpieczeństwa.

Współczesny poziom instytucjonalizacji wspólnych wysiłków na 
rzecz bezpieczeństwa, głębokość procesów integracyjnych i  współ-
zależność w  ramach już istniejących struktur pozwalają zauważyć 
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kształtowanie się podmiotowej roli polityki bezpieczeństwa w różnych 
obszarach działalności państwa (sojuszu).

Definicji dotyczących polityki bezpieczeństwa jest co najmniej kilka-
naście, z których przytoczymy tylko dwie, ponieważ wszystkie pozostałe 
mają podobną treść.

Polityka (gr. polis – państwo, rządy) – dążenie do realizacji celów 
politycznych z wykorzystaniem instrumentarium i autorytetu 
państwa 1.

Polityka bezpieczeństwa (ang. security policy) – 1) działalność 
państwa w sferze wewnętrznej mająca na celu zagwarantowanie 
prawidłowego funkcjonowania organów państwa, stabilizację 
ładu społecznego oraz ochronę zdrowia i życia obywateli; 2) dzia-
łalność państwa w sferze zewnętrznej prowadząca do analizy 
i neutralizacji zagrożeń ze strony innych państw, instytucji mię-
dzynarodowych oraz osób prywatnych…2.

Każda definicja pojęcia polityki bezpieczeństwa mająca na uwadze 
wyzwania i zagrożenia XXI wieku może być zaakceptowana, pod warun-
kiem że będzie naukowa i formalnie poprawna, a jej treść społecznie 
użyteczna. Aby zatem poprawnie sformułować definicję polityki, nale-
żałoby najpierw określić jej służebną rolę publiczną i międzynarodową 
oraz działania podmiotu w najważniejszych obszarach. Z uwagi na fakt, 
że podstawowym zadaniem polityki jest przewidywanie i wytyczanie 
dalekosiężnych celów działania władzy w różnych obszarach, definicja 
ta powinna odzwierciedlać jej istotę w sensie pozytywnym lub nega-
tywnym.

1  Mały słownik politologii, S. Opara (red.), Toruń 2007, s. 120.
2  Ibidem.
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Definicja autorska brzmi następująco: Polityka bezpieczeństwa 
to system wartości państwa (sojuszu) gwarantujący funkcjonowanie 
ośrodka decyzyjnego podmiotu, określającego długookresowe cele 
w różnych ważnych obszarach.

Wychodząc z przytoczonych definicji pojęcia polityki, w których na 
pierwszym miejscu stawia się działalność władzy państwowej (rządu), 
warto wyznaczyć rolę tej władzy (od której zależy m.in. polityka bezpie-
czeństwa). Określa ona bowiem koncepcje i formułuje cele, na podstawie 
których opracowuje się strategie. Aby jeszcze wyraźniej określić zakres 
polityki bezpieczeństwa, warto wyznaczyć funkcje polityki w całym 
zakresie bezpieczeństwa. Do tych ogólnych funkcji należy zaliczyć:

1 /   tworzenie spójnych przepisów prawnych o bezpieczeństwie;
2 /   kształtowanie postaw społecznych wszystkich podmiotów;
3 /   zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju 

jednostce;
4 /   przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa;
5 /   tworzenie warunków realizacji interesów narodowych;
6 /   tworzenie warunków współpracy międzynarodowej;
7 /   ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego;
8 /   ochronę środowiska naturalnego;
9 /   poszukiwanie nowych instrumentów i sposobów działania;
10 /   przewidywanie zagrożeń.
Głębsza analiza wymienionych wyżej funkcji prowadzi do posta-

wienia tezy, że polityka w obszarze bezpieczeństwa jest częścią polityki 
narodowej, regionalnej (grupy państw) i globalnej. Treść polityki bezpie-
czeństwa zależy przede wszystkim od wielu czynników i uwarunkowań, 
które mieszczą się w teorii bezpieczeństwa. Z reguły dzieli się je na 
wewnętrzne i zewnętrzne, obiektywne i subiektywne.

Ponadto istotne znaczenie ma również struktura polityki bez-
pieczeństwa, zwłaszcza gdy mamy na uwadze wszystkie trzy obszary, 
tj. narodowy, regionalny i globalny. Przez strukturę w tym przypadku 
rozumie się cele, zasady i kierunki w aspekcie geopolitycznym.

Cele polityki bezpieczeństwa będą natomiast zależały od uwarun-
kowań i kryteriów wartościowania. Według wartości znaczeniowej 
wyróżnia się cele podstawowe, główne i drugorzędne. Z uwagi na treść 
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merytoryczną stosuje się typologię wyodrębniającą cele egzystencjalne 
(bezpieczeństwo, przetrwanie) i koegzystencjalne (zaspokajanie potrzeb 
państwa w zakresie jego roli, przynależności do sojuszy i współpracy 
międzynarodowej) oraz funkcjonalne (odnoszące się do różnych form 
regulacji, informacji, procedur decyzyjnych i prognostycznych dla osią-
gania celów).

1.2. Obszar i zakres polityki bezpieczeństwa

Przechodząc do próby wyznaczenia obszaru i zakresu polityki bezpie-
czeństwa i uwzględniając przy tym uwarunkowania współczesnego 
świata, należałoby sięgnąć do teoretycznych aspektów polityki. Otóż 
teoria polityki (jako dyscyplina politologii) zajmuje się przede wszyst-
kim analizą podstawowych kategorii politycznych, jakością rządzenia, 
rozwojem polityki w głównych jej obszarach, relacjami państwo – wła-
dza, rozwiązywaniem problemów z zakresu metapolitologii. Ponadto 
teoria polityki zajmuje się analizą jakości podejmowanych decyzji, teo-
rią podziału władzy, rozwojem i stabilizacją systemów politycznych 
w zakresie różnych obszarów.

Można zatem stwierdzić, że proces konstruowania polityki bezpie-
czeństwa narodowego (a także regionalnego lub globalnego) powinien 
być poprzedzony sformułowaniem wiodących celów polityki bezpieczeń-
stwa, dla której punktem odniesienia jest racja stanu i wynikające z niej 
interesy bezpieczeństwa. Cele główne powinny być zatem określane 
na podstawie wyzwań i zagrożeń. Innymi słowy, każdemu rodzajowi 
wyzwania lub zagrożenia odpowiadają cele szczegółowe polityki. Należy 
więc określić tożsamość i specyfikę poszczególnych zagrożeń oraz inten-
sywność ich występowania i oddziaływania w danym obszarze (lokalnym, 
regionalnym, globalnym).

Na pierwszym miejscu w  systemie bezpieczeństwa stawia się 
zagrożenie polityczne wywodzące się z systemu stosunków między-
narodowych lub polityki państw sąsiadujących. Zagrożenia polityczne 
mają niejako charakter pierwotny, na ich podstawie mogą się rodzić 
zagrożenia innej kategorii, np. militarne, ekonomiczne, energetyczne lub 
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nawet społeczne. Zagrożenia polityczne zwykle pochodzą ze środowiska 
zewnętrznego, choć istnieją przykłady z historii najnowszej, w których 
zagrożenie polityczne miało podłoże wewnętrzne.

Jedynie podmioty stosunków międzynarodowych mogą skutecznie 
wpływać na środowisko zewnętrzne poprzez różnorakie formy działa-
nia, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa państw we wszystkich 
wymiarach. Do tych znanych form można zaliczyć: łączenie wysiłków za 
pośrednictwem sojuszy (UE), koalicje lub organizacje międzynarodowe 
(OBWE), działania na rzecz rozbrojenia, równoważenie sił, odstrasza-
nie, kontrolę zbrojeń, budowę środków wzajemnego zaufania, a także 
politykę niezaangażowania lub neutralności. Ta ostatnia forma wystę-
puje coraz rzadziej, ponieważ mało który podmiot jest współcześnie 
niezaangażowany lub neutralny w globalnym systemie bezpieczeństwa.

Współczesny poziom instytucjonalizacji wspólnych wysiłków na 
rzecz bezpieczeństwa, głębokość procesów integracyjnych i współza-
leżność państw w ramach poszczególnych struktur powołanych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa (NATO), a  ostatnio również działania 
organizacji regionalnych (UE) oraz globalnych (ONZ i OBWE) pozwalają 
wyraźnie dostrzec zjawisko kształtowania się podmiotowej roli uczest-
ników porządku międzynarodowego. Państwa w celu powiększenia 
gwarancji własnego bezpieczeństwa odstępują często od dogmatycznego 
traktowania zasady suwerenności, powierzając częściowy jej zakres 
instytucjom ponadnarodowym, co w przypadku UE jest szczególnie 
widoczne i poparte zapisami traktatu lizbońskiego. Zjawisko to dotyczy 
również członków ONZ (art. 23 i 24 Karty Narodów Zjednoczonych) 
(należy tu zaznaczyć, że „taki system bezpieczeństwa zbiorowego nie 
stoi w miejscu, możliwa jest jego ewolucja z ograniczonym zasięgiem” 3).

Radykalne zmiany w istniejącym systemie bezpieczeństwa mogą 
powodować powstawanie nowego porządku regionalnego. Ewolucja 
systemu wiąże się bowiem w pewnym stopniu z ewolucją doktryn 
dotyczących bezpieczeństwa państw, które należą do obszaru polityki. 
Zmiany doktrynalne w ramach systemu bezpieczeństwa międzynarodo-

3  W. Pokruszyński, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, Józefów 2008, s. 40.
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wego zachodzą z kolei dosyć często, a niekiedy gwałtownie, jak np. pod 
koniec XX wieku.

Stosunki międzynarodowe są bardziej złożone niż możliwości 
systematyzowania ich przejawów, zwłaszcza w sytuacjach nieprzewi-
dywalności. Wraz z uwarunkowaniami i czynnikami wpływającymi na 
politykę bądź rozwój ludzkości kształtuje się struktura bezpieczeństwa 
międzynarodowego.

Budując przyszłościowe modele systemów bezpieczeństwa między-
narodowego i porządku w stosunkach międzynarodowych, należałoby 
uwzględniać dwa podstawowe czynniki, a mianowicie: okres niezbędny 
do urzeczywistnienia samej idei i cele podstawowe realizowane w tych 
modelach (wchodzimy zatem w zakres polityki bezpieczeństwa i for-
mułowania celów głównych). Na obecnym etapie rozwoju porządku 
międzynarodowego można wyeksponować kilka jego najistotniejszych 
celów, a  mianowicie: 1) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
systemu; 2) obronę praw człowieka; 3) utworzenie mechanizmów roz-
wiązywania problemów o różnym znaczeniu; 4) skodyfikowanie praw 
mniejszości etnicznych; 5) utworzenie mechanizmów rozstrzygania 
konfliktów; 6) utworzenie systemu sankcji wobec podmiotów łamią-
cych postanowienia prawa międzynarodowego; 7) utworzenie systemu 
kontroli produkcji i dystrybucji broni; 8) zapewnienie możliwości korzy-
stania z przestrzeni kosmicznej.

Na obecnym etapie rozwoju, opierając się na materiałach źródło-
wych, można wyróżnić aż sześć prawdopodobnych modeli systemów 
bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Należą do nich modele: 
zerobiegunowy, unipolarny, bipolarny, tripolarny, multipolarny, pen-
tagonalna triada.

Na podstawie doświadczeń historycznych należałoby stwierdzić, 
że globalny system bezpieczeństwa w obecnym tysiącleciu może przy-
jąć dwojaki charakter, tj. jednobiegunowy (określany jako alternatywa 
monocentryczna) lub wielobiegunowy (zwany alternatywą kolektyw-
no-paternalistyczną 4).

4  Z.J. Pietras, Nowy ład międzynarodowy, Warszawa 2001, s. 18.
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Model monocentryczny opiera się na istnieniu jednego kreatora 
sprawującego funkcje przywódcze na arenie międzynarodowej. W takiej 
strukturze państwo będące supermocarstwem może narzucać innym 
reguły życia w różnych obszarach, tj. politycznym, ekonomicznym, 
społecznym, kulturowym itd. Taka hegemonia nie wyklucza jednak 
możliwości powstawania mocnej grupy mocarstw regionalnych o ran-
dze moderatorów.

Nietrudno dostrzec, że zakres polityki jest ogromny i obejmuje nie-
mal wszystkie obszary ludzkiej działalności.

1.3. Znaczenie polityki w bezpieczeństwie

Definiując politykę, która na pierwszym miejscu stawia działalność 
władzy państwowej, rządów, koalicji, nietrudno wyznaczyć jej rolę 
w kreowaniu polityki bezpieczeństwa. Lepsze zrozumienie polityki 
w bezpieczeństwie może przynieść dopiero zapoznanie się z jej funk-
cjami. Do tych funkcji zlicza się:

1 /   Tworzenie spójnych przepisów prawnych dotyczących bezpie-
czeństwa

Ta funkcja polityki bezpieczeństwa dotyczy wielu obszarów i dziedzin, 
przede wszystkim praw człowieka i swobód obywatelskich, a także 
nienaruszalności terytorialnej państw i ich suwerenności. Wiele posta-
nowień w tych sprawach znajduje się w traktatach Unii Europejskiej.

2 /   Kształtowanie postaw społecznych wszystkich podmiotów
Ta funkcja polityki bezpieczeństwa ma swoje znaczenie w rożnych 
obszarach, a przede wszystkim w bezpieczeństwie społecznym, które 
odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie narodowym (państwa), ponie-
waż obejmuje jednostki, grupy społeczne w danym państwie, rozumiane 
jako podmioty w strukturach międzynarodowych. Zapewnianie peł-
nego bezpieczeństwa daje możliwość swobodnego rozwoju podmiotu 
w takich kategoriach jak: pewność istnienia i przetrwania, tożsamość 
i aktywność, zaspokojenie podstawowych potrzeb i ochrona przed utratą 
podstaw egzystencji, integralność i niepodległość, zapobieganie kon-
fliktom.
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W życiu społecznym należy się liczyć z zagrożeniami, które mogą 
dotkliwie i skutecznie wpływać na jakość życia społecznego. Najogólniej 
możemy je identyfikować ze stanem charakteryzującym się destabilizacją 
porządku politycznego, zahamowaniem procesu budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, powstaniem przeszkód we współpracy sojuszniczej 
(NATO, UE), zahamowaniem rozwoju cywilizacyjnego narodu i społe-
czeństwa.

3 /   Zapewnienie jednostkom poczucia bezpieczeństwa i rozwoju
Ta funkcja polityki występuje w systemie bezpieczeństwa publicznego, 
w strukturze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jej rola wynika 
z istniejących zagrożeń, które nie maleją, a wręcz rosną z każdym dniem 
i w każdym środowisku. Stan poczucia zagrożenia negatywnie wpływa 
na rozwój cywilizacyjny jednostki i społeczności, ponieważ oddzia-
łuje na kształtowanie warunków życia. Zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego stanowi podstawowy warunek materialnego i duchowego 
rozwoju społecznego.

4 /   Przewidywanie zagrożeń państwa i sojuszy
Ta funkcja polityki obejmuje bardzo szeroki zakres bezpieczeństwa, 
gdyż dotyczy nie tylko jednego państwa, ale grupy państw (sojuszy) 
z jednego lub kilku kontynentów. Przyczyną poczucia zagrożenia są 
w tym przypadku dwa wyraźne źródła, a mianowicie człowiek i natura. 
Doświadczenia wskazują, że największym zagrożeniem dla współcze-
snego człowieka jest drugi człowiek. To zagrożenie rodzi się przede 
wszystkim z dwóch powodów: nienawiści do człowieka i chęci zysku. 
Oczywiście powody te mają różne tło, powstają w różnych sytuacjach, 
mają różną skalę oddziaływania, lecz w swojej istocie sprowadzają się 
do tego samego: zagrożenia życia i zdrowia jednostki oraz jej mienia.

Drugim zagrożeniem dla człowieka jest natura. Otaczająca nas przy-
roda może być przyczyną zagrożeń, takich jak: powodzie, pożary, wichury, 
śnieżyce (lawiny), wybuchy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, silne mrozy, 
upały. Ponadto do zagrożeń XXI wieku zaliczamy też inne niebezpie-
czeństwa: terroryzm, przestępczość zorganizowaną, masowe migracje, 
proliferację broni masowego rażenia (o czym była mowa w rozdziale 1.2.).

W tym miejscu można wysunąć tezę, że nie ma obiektywnej możli-
wości sporządzenia listy występujących zagrożeń, nawet na podstawie 
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najlepszej prognozy. Nieprzewidywalność jest bowiem tym czynnikiem, 
który zawsze będzie wymagał uwzględniania potencjalnej aktywności 
człowieka i największych rozmiarów działania natury.

5 /   Tworzenie warunków realizacji interesów narodowych
Funkcja ta nawiązuje do dwóch zasadniczych kwestii, tj. do jakości 
systemu bezpieczeństwa narodowego (ze wszystkimi możliwymi uwarun-
kowaniami) i do możliwych zagrożeń. Poprzez bezpieczeństwo rozumie 
się w tym przypadku proces (a nie stan), w którym zarówno poszczególne 
elementy, jak i cała struktura podlegają dynamicznym zmianom, stosow-
nie do realnych uwarunkowań i zagrożeń. Brak bowiem czegoś takiego 
jak trwałe czy też raz przyjęte lub zorganizowane bezpieczeństwo, które 
umożliwia realizację interesów narodowych lub społecznych w systemie 
międzynarodowym. Innymi słowy, tworzenie warunków realizacji intere-
sów wobec zagrożeń należy do zadań wszystkich podmiotów i organizacji 
w państwie, co ma doprowadzać do zachowania stabilności i istnienia 
możliwości osiągania celów narodowych.

6 /   Tworzenie warunków współpracy międzynarodowej w systemie 
globalnym

Ta funkcja polityki wiąże się z wielowymiarowym aspektem bezpieczeń-
stwa, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa zbiorowego (tj. kooperatywnego), 
którego główną zaletą jest to, że jego potencjalna siła oddziaływania jest 
znacznie większa, przez co można skuteczniej zniechęcać agresora do 
naruszenia status quo. Podstawowym celem bezpieczeństwa zbiorowego 
jest zdecydowana i skuteczna odpowiedź na powstałe konflikty, co 
może odbyć się drogą dyplomatyczną lub z wykorzystaniem interwen-
cji militarnej. Choć każde z państw powinno prowadzić swoją politykę 
i mieć własną strategię bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym 
(sojuszniczym), to będą one miały wartość tylko wówczas, gdy będą ściśle 
powiązane z polityką bezpieczeństwa globalnego.

7 /   Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego
Ta ważna funkcja polityki obejmuje przede wszystkim bezpieczeństwo 
narodowe, w tym kulturowe i religijne. Zmiany, jakie dokonały się po 
upadku komunizmu, przyspieszyły eliminację granic w stosunkach mię-
dzynarodowych. Procesy te objęły różne obszary życia, a głównym ich 
podłożem (obok gospodarki) stała się kultura.
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Podróże cywilizacyjno-kulturowe, niedoceniane i przesunięte na drugi 
plan w okresie zimnej wojny, zaczęły wyłaniać nowe, a często również stare 
i zapomniane problemy. W wielu krajach po odzyskaniu niepodległości 
znów nabierały wartości symbole narodowe, wzorce i inne wyznaczniki 
tożsamości kulturowej. Jeśli powszechnie uznamy ogromną rolę kultury 
w kształtowaniu osobowości człowieka, to bez wahania można stwierdzić, 
że kultura narodowa również jest narażona na wpływ negatywnych zdarzeń 

– a trzeba pamiętać, że ocena zagrożenia kultury i utrzymanie jej na odpo-
wiednim poziomie bezpieczeństwa nie należy do łatwych przedsięwzięć.

Następną kwestią polityki jest bezpieczeństwo religijne, ponieważ 
odnosi się ono do dziedzictwa narodowego. Głównym powodem, dla 
którego bezpieczeństwo religijne stanowi istotny wymiar bezpieczeń-
stwa państwa, jest znacząca rola Kościoła katolickiego (w zakresie 
podmiotowym i przedmiotowym).

8 /   Ochrona środowiska naturalnego
Ochrona środowiska naturalnego nabiera w tym tysiącleciu szczegól-
nego znaczenia. Zagrożenie stanowi zanieczyszczone powietrze, zatruta 
woda, zdegradowana ziemia. Funkcja polityki w tym zakresie polega 
przede wszystkim na likwidacji lub zmniejszaniu potencjalnych zagro-
żeń. Bezpieczeństwo ekologiczne, nazywane również bezpieczeństwem 
środowiska, stanowi nowy, znaczący wymiar bezpieczeństwa narodo-
wego, regionalnego i globalnego. Współcześnie w literaturze z zakresu 
bezpieczeństwa międzynarodowego można spotkać również oficjalną 
nazwę „bezpieczeństwo transgraniczne”.

Społeczność międzynarodowa zrozumiała, że bezpieczeństwo eko-
logiczne jest istotnym wyznacznikiem bezpieczeństwa, gwarantującym 
życie na Ziemi. Ponadto bezpieczeństwo ekologiczne jest pojmowane 
jako element działalności politycznej człowieka, zatem musi być również 
elementem polityki bezpieczeństwa.

1.4. Polityka bezpieczeństwa a racja stanu

W wielu publikacjach można spotkać się z różnymi określeniami poli-
tyki bezpieczeństwa i racji stanu. Znajdują się wśród nich stwierdzenia 
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mówiące o tym, że racja stanu wiąże się nie tyle z bezpieczeństwem, ile 
z polityką zagraniczną. Przykładem takiego poglądu jest m.in. definicja 
zawarta w Encyklopedii PWN: „Racja stanu to nadrzędny system intere-
sów państwa, przedstawiany jako najwyższe dobro wspólne wszystkim 
obywatelom i podmiotom politycznym; wiąże się zwykle z polityką 
zagraniczną” 5. W tej definicji wyraźnie zaznacza się nadrzędny sys-
tem wartości państwa i wszystkich jego obywateli. Racja stanu zawiera 
w sobie zatem filozofię bezpieczeństwa jako najwyższej wartości jed-
nostki i społeczeństwa (narodu). Racja stanu ma kolosalne znaczenie 
nie tylko w czasie pokoju, ale również w sytuacjach nadzwyczajnych 
(kryzysowych).

Jeśli przyjmiemy, że rolą polityki państwa jako podmiotu stosun-
ków międzynarodowych jest wytyczanie celów o różnym charakterze, 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, to wówczas staje się ona kreato-
rem racji stanu. Czym innym jest natomiast polityka bieżąca państwa, 
którą można odnieść do konkretnej koncepcji realizowanej w okresie 
jednej kadencji rządu, a czym innym polityka realizowana w perspek-
tywie wielu lat.

Rację stanu można też traktować jako argument dla określonego 
działania politycznego lub nawet jako coś, co stanowi prymat interesu 
zbiorowego, np. w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Można ją 
też uznać za mającą trwały związek z polityką państwa, a szczególnie 
z jej głównymi celami w podstawowych obszarach, zwłaszcza w zakre-
sie bezpieczeństwa. Precyzowanie celów politycznych jest rezultatem 
odniesienia generowanych przez naród (państwo) interesów do pro-
gnozowanych i projektowanych sytuacji, w których państwo będzie 
funkcjonować.

Najbardziej trwałymi i stabilnymi celami, charakteryzującymi się 
małą dynamiką zmian, są te ideały, które zawierają w swej warstwie 
merytorycznej społeczne posłannictwo narodu (państwa), nawet swoisty 
mesjanizm. Opisują one szczególny powód jego istnienia jako organiza-
cji wielkiej grupy społecznej, ukierunkowują jego zachowania na arenie 
międzynarodowej i w wymiarze wewnętrznym. Zbiór celów i wartości 

5  Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1973, s. 477.
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musi zatem mieć charakter długofalowy. Jest to jeden z najważniejszych 
kanonów polityki bezpieczeństwa narodowego, który mówi, że cele 
i wartości muszą być wspólne dla większości obywateli i wymagają kon-
sensusu większości sił politycznych i organizacji działających w państwie.

Długofalowe cele państwa są określane mianem misji państwa. Ten 
społecznie akceptowany ideał ma być głównym wyznacznikiem roli 
państwa jako podmiotu stosunków międzynarodowych, stanowiąc przy 
tym trwałą i niezmienną podstawę wszelkich decyzji podejmowanych 
przez kolejne rządy. Na tej podstawie tworzony jest zbiór priorytetowych 
zamierzeń politycznych określanych jako wizja państwa.

Ustalone długoterminowe zamierzenia polityczne państwa powinny 
stanowić bazę dla generowania strategii bezpieczeństwa narodowego. 
Polityka państwa (w tym polityka bezpieczeństwa) wyznacza główne 
cele do realizacji.

O ile racja stanu jest swoistym drogowskazem orientującym proces 
tworzenia celów szczegółowych we wszystkich dziedzinach działalności 
państwa, w tym także w obszarze bezpieczeństwa, o tyle przyjęte na tej 
podstawie koncepcje strategiczne stanowią wskazania dla bieżącej dzia-
łalności każdego rządu, który powinien opracować strategie i programy 
sektorowe, będące implementacją strategii bezpieczeństwa narodowego.

Model kreowania polityki bezpieczeństwa zwykle składa się z trzech 
poziomów, którymi są: 1) parlament i prezydent, 2) rząd oraz 3) ośrodek 
analityczno-projektowy.
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Rozdział 2. / POJĘCIE I ZAKRES STRATEGII  
BEZPIECZEŃSTWA

Czy na obecnym etapie rozwoju nauk społecznych definicje powszechnie 
znanych klasyków wymagają weryfikacji bądź uzupełnienia? A może wyma-
gają innego usytuowania strategii w systemie bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego w relacji pomiędzy nadrzędnymi wartościami bez-
pieczeństwa? Należy zdecydowanie odejść od pojmowania strategii jako 
dziedziny, która od starożytności należała do sfer bądź nauk wojskowych.

Dzisiaj strategia dotyczy każdej dziedziny życia społecznego, a zatem 
powinniśmy mówić o polistrategii. Spotykamy się ze strategią rozwoju 
gospodarczego, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, strategią obronną pań-
stwa, strategią bezpieczeństwa, strategią wojskową, strategią innych dziedzin. 
Często termin ten bywa nadużywany lub – przeciwnie – niedoceniany.

2.1. Pojęcie strategii bezpieczeństwa – definicje

Rozważania na temat strategii bezpieczeństwa należałoby rozpocząć od 
zdefiniowania samego pojęcia, aby w następnej kolejności przejść do istoty 
i znaczenia strategii. Najpierw odpowiedzmy na pytanie: czym jest strategia?

Strategia (gr. strategikos – strategia) – dowodzenie wojskiem: 
1) wojskowy plan przygotowania i prowadzenia walk, 2) plano-
wanie sposobu prowadzenia jakiejś działalności 1.

1  Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2003, s. 323.
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Strategia – główny dział sztuki wojennej, obejmujący teorię i prak-
tykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej poszczególnych 
kampanii i najważniejszych operacji 2.

Czym więc jest strategia? Jeśli podejdziemy do tego pojęcia od strony 
praktycznej, jest ono sposobem (metodą) działania. Jednak jest sposo-
bem specyficznym, wyróżniającym się wśród innych sposobów (metod). 
Należy zatem wykazać, na czym polega ta specyfika i jak często oraz 
w jakich obszarach występuje.

Według wszelkich kryteriów wartościowania strategia jest obecnie 
traktowana jako nauka (dyscyplina naukowa), a w sferze militarnej – 
specjalność nauk wojskowych (istniejąca od niedawna). Strategia jest 
także sposobem myślenia, ma swoją specyfikę. W teorii myślenie i dzia-
łanie powinny stanowić jedność, ponieważ każde racjonalne działanie 
poprzedza myśl.

Bardzo często realizacje idei weryfikują pierwotną koncepcję, przy 
czym, z oczywistych względów, interesuje nas tutaj zawsze myślenie 
i działanie w obszarze i na poziomie strategii bezpieczeństwa naro-
dowego i międzynarodowego. Ponadto w dużym stopniu potrzeba 
spójności odnosi się do strategii ogólnej, do jej teorii i praktyki jako 
dyscypliny naukowej.

Istotną cechą strategii bezpieczeństwa jest wysoki stopień uogól-
nienia w myśleniu i działaniu. Umiejętność uogólnionego myślenia 
i działania (w wymiarze strategicznym) nie zawsze jest umiejętnością 
wrodzoną. Niekiedy zdobywa się ją w działaniu praktycznym. Taka 
umiejętność bez wątpienia jest właściwa umysłom dojrzałym, inteli-
gentnym, zasobnym w wiedzę i doświadczenie, co najczęściej określa 
się jako mądrość  3.

Druga cecha myślenia i działania strategicznego sprowadza się do 
tego, że stanowi ono intelektualno-operacyjną strefę wpływu przed-

2  Encyklopedia PWN, A. Krupa (red.), Warszawa 2003, s. 555.
3  C. Nosal, Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków 2001, s. 293.
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stawicieli najwyższych władz w państwie lub organu kierowniczego 
decydującego o  sposobie działania w  danym obszarze 4. Do takich 
przedstawicieli i organów należą: prezydent, premier, ministrowie 
i wojewodowie. Ponadto strategia jest domeną dyrektorów przedsię-
biorstw, rad nadzorczych czy konsorcjów. Wynika to z faktu, że strategia 
stała się wyznacznikiem postępowania w każdej dziedzinie, a także 
w każdym obszarze bezpieczeństwa narodowego.

W dobie rozwoju nauki i konieczności globalnego postrzegania 
zmian polityczno-militarnych istnieje potrzeba pełnienia ekspono-
wanych funkcji państwowych przez strategów o ponadprzeciętnych 
zdolnościach analitycznych. Oznacza to, że na takie funkcje w państwie 
powinny być wyznaczane osoby, które cechuje profesjonalizm.

Odpowiadając na wcześniej postawione pytanie o strategię bez-
pieczeństwa, należy sięgnąć do definicji, z których wynika, że jest ona 
dyscypliną naukową.

Obecnie już tylko nieliczni dowódcy decydują o wojnach, o wielkości 
sił zbrojnych, ponieważ na ogół czynią to politycy. Oni decydują o celu 
wojny, o armii, o sojuszach i innych czynnikach, które wynikają z poli-
tyki. Dzieje się tak ze względu na coraz większą zależność przebiegu 
wojny od czynników pozamilitarnych, takich jak czynniki polityczne, 
ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, psychologiczne, kulturowe, reli-
gijne.

Do najbardziej znanych klasyków strategii można zaliczyć Carla 
von Clausewitza, Basila H. Liddella Harta, Andrégo Beaufre’a. Polskimi 
strategami okresu międzywojennego są z kolei takie postaci jak: Sergiusz 
Abżółtowski, Stanisław Rola-Arciszewski, Marian Jurecki, Stefan Mossor, 
Marian Romeyko, Władysław Sikorski, Franciszek Skibiński.

Przedstawię teraz autorską definicję strategii bezpieczeństwa: 
Strategia bezpieczeństwa to teoria i  praktyka działania państwa, 
ukierunkowana na osiągnięcie założonych przez politykę celów dla 
przeciwdziałania zagrożeniu bytu państwa w dłuższej perspektywie.

Niedawno w literaturze pojawił się nowy termin: „strategia pokoju”. 
Dla podkreślenia celowości wyodrębnienia strategii pokoju warto przy-

4  W. Łepkowski, Podstawy strategii wojskowej, Warszawa 2006, s. 14.
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toczyć poglądy Garetha Evansa, który proponuje cztery strategie reakcji 
w tym obszarze, mianowicie:

1 /   strategię budowania pokoju;
2 /   strategię zachowania pokoju;
3 /   strategię wymuszania pokoju;
4 /   strategię przywrócenia pokoju.
Po naświetleniu podstawowej wiedzy dotyczącej strategii należy 

przejść do innego obszaru tej samej dyscypliny naukowej – polistrategii.

2.2. Obszar i zakres polistrategii bezpieczeństwa

Termin „polistrategia” oznacza wielość strategii. Możemy wyróżnić np. 
strategię wojskową, strategię gospodarczą, strategię ekologii, strategię 
edukacji i inne, zaś ich suma – suma wszystkich występujących strate-
gii cząstkowych (sektorowych) – oznacza właśnie polistrategię. Cechy 
polistrategii bezpieczeństwa wyznaczają te zagadnienia, które charak-
teryzują jej całościowy obszar i tożsamość. W pewnym sensie cechy 
te determinują jej możliwości scalania strategii sektorowych w jedną 
koncepcję działań, zmierzającą do osiągnięcia dalekosiężnych celów 
bezpieczeństwa państwa.

Odwołując się do pojęć strategii i polistrategii, można stwierdzić, 
że w istocie polistrategia jest narzędziem realizacji polityki w zakresie 
bezpieczeństwa. Oznacza to, że jej obszar jest znaczny, gdyż obejmuje 
wszystkie elementy struktury bezpieczeństwa narodowego wynikające 
z celów wyznaczanych przez politykę. W pewnym uproszczeniu można 
zatem przyjąć, że cele polityki bezpieczeństwa stają się niejako celami 
polistrategii, z tym jednak, że działanie polityki powinno być wyprze-
dzające, a każdy cel musi być opatrzony terminem realizacji.

Charakterystyki poszczególnych kategorii bezpieczeństwa według 
struktury bezpieczeństwa narodowego (państwa) mają następującą treść 
merytoryczną.

Strategia bezpieczeństwa politycznego obejmuje tę sferę, która bez-
pośrednio wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom o treści politycznej, 
i wywodzi się z systemu stosunków międzynarodowych. Działania wobec 
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tych zagrożeń muszą być widziane w kontekście funkcjonowania państwa 
na arenie międzynarodowej, np. w Unii Europejskiej. Zagrożenia polityczne 
zawsze dotyczą wartości najwyższych, najczęściej sięgających racji stanu, 
tj. suwerenności, integralności i tożsamości. Stąd cele strategii bezpie-
czeństwa politycznego są ogólnikowe, długookresowe i najczęściej zbieżne 
z celami polityki zagranicznej państwa. Najważniejszą rolę odgrywają tu 
dyplomacja i umiejętności tych osób, które odpowiadają za formułowanie 
koncepcji polityki zagranicznej w aspekcie bezpieczeństwa państwa.

Strategia bezpieczeństwa gospodarczego (ekonomicznego) ma nie 
mniejsze znaczenie niż poprzednia. Nie ma racjonalnej polityki państwa 
bez prężnej i efektywnej gospodarki. W dobie toczących się procesów glo-
balizacji i integracji problem ekonomizacji bezpieczeństwa musi być nie 
tylko dostrzegany, lecz także konsekwentnie urzeczywistniany. Strategia 
bezpieczeństwa gospodarczego powinna uwzględniać przede wszystkim 
podstawowe wartości, tj. ochronę jakości życia, rozwój gospodarczy, zdol-
ność do utrzymania bezpieczeństwa państwa na odpowiednim poziomie. 
Wynika to z gospodarki, która tworzy materialną bazę państwa w jego 
zasadniczych obszarach bezpieczeństwa. Cele strategii bezpieczeństwa 
gospodarczego muszą być realne. Cele zbyt ambitne bądź pozbawione 
realizmu mogą jedynie świadczyć o braku kompetencji i woluntaryzmie.

Strategia bezpieczeństwa militarnego zajmuje trzecie miejsce w sys-
temie bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznego). Cele strategii, które 
mają na uwadze bezpieczeństwo o znaczeniu militarnym, wyróżniają się 
tym, że są określone przez wartości uznawane za dobro najogólniejsze, 
stanowiące rację stanu. Odnoszą się one do kwestii takich jak istnienie, 
suwerenność, integralność terytorialna. Oznacza to, że muszą wynikać 
z celów polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa militarnego. Stąd 
strategię bezpieczeństwa militarnego musi cechować realizm, perspekty-
wiczny horyzont okresowy, przewidywalność. Strategia bezpieczeństwa 
militarnego powinna też uwzględniać konflikty regionalne i lokalne, 
które występują w bliższym i dalszym otoczeniu państwa.

Strategia bezpieczeństwa publicznego zajmuje należne miejsce 
w polistrategii bezpieczeństwa narodowego. W niektórych obszarach 
(jako strategia sektorowa) ma pierwszorzędne znaczenie. O roli i znacze-
niu bezpieczeństwa publicznego, jego strukturze i organach stojących 
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na straży bezpieczeństwa obywateli napisano dużo w różnych opra-
cowaniach naukowych, publikacjach i ustawach. Tak duże znaczenie 
bezpieczeństwa publicznego wynika z zagrożeń w świecie, regionie 
i w kraju, w którym żyjemy i funkcjonujemy. Poczucie bezpieczeństwa 
jest funkcją poczucia zagrożenia, a to ostatnie nie maleje, tylko rośnie.

Znaczenie bezpieczeństwa publicznego określa definicja autorska: 
Bezpieczeństwo publiczne to stan na obszarze państwa, który utrzy-
muje się w wyniku zorganizowanej i realizowanej ochrony i obrony 
osób i ich mienia przed zagrożeniami na lądzie, wodzie i w powietrzu. 
W każdym przypadku za bezpieczeństwo publiczne w państwie odpo-
wiada właściwy minister (konstytucyjny).

Strategia bezpieczeństwa ekologicznego charakteryzuje się tym, że 
bardzo często obejmuje obszary transgraniczne, a więc określoną część 
terytorium państwa powiększoną o przestrzeń zewnętrzną. Skala zain-
teresowania ekologią nabiera wymiarów globalnych. Bezpieczeństwo 
ekologiczne w dużej części jest związane z czynnikiem egzystencjalnym, 
z życiem człowieka i jakością jego zdrowia. Najogólniej rzecz ujmując, 
można powiedzieć, że celem strategii sektorowej bezpieczeństwa eko-
logicznego jest tworzenie warunków, w bliższym i dalszym otoczeniu, 
umożliwiających mieszkańcom normalne życie w ich środowisku. Jesz-
cze innym celem może być minimalizowanie skutków zanieczyszczeń 
i skażeń przenoszonych przez wiatry, rzeki i inne zjawiska natury.

Strategia bezpieczeństwa społecznego charakteryzuje się tym, że jej 
cele obejmują zwykle krótszy horyzont czasowy. W sensie przestrzen-
nym odnosi się ona do sytuacji istniejącej w państwie. Podstawowym 
warunkiem rozwoju państwa we wszystkich jego obszarach jest pokój 
społeczny, tj. akceptowanie przez społeczeństwo istniejącej struktury 
państwa demokratycznego i organów władzy publicznej.

„Społeczeństwo demokratyczne, w którym władza ulega decentraliza-
cji, jest podstawowym czynnikiem, mającym znaczący wpływ na oblicze 
państwa. Siła państwa opiera się na walorach moralnych obywateli i ich 
skłonności do działań prospołecznych, a także uznania dobra wspólnego 
nad dążeniami indywidualnymi” 5.

5  K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne RP, Warszawa 2004, s. 3–4.
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Strategia bezpieczeństwa informacyjnego dotyczy przede wszystkim 
zasobów informacyjnych, które wiążą się ze zdobywaniem, przecho-
wywaniem, analizowaniem i  udostępnianiem informacji osobom, 
instytucjom do tego powołanym. Powszechna dostępność do infor-
macji jawnych, poza jej pozytywnymi aspektami, powoduje również 
występowanie nowych uwarunkowań. W nowych warunkach XXI wieku 
przewagę będą mieli głównie ci, którzy będą dysponowali wszechstronną, 
aktualną i wiarygodną informacją, a to oznacza, że mając dostęp do 
wszelkiego rodzaju informacji i różnego stopnia poufności, można 
wygrać z potencjalnym przeciwnikiem w każdym działaniu, w obszarze 
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Współczesna cywilizacja opiera swą działalność na szeroko pojętej 
informacji. Oznacza to, że korzystanie z informacji jest dzisiaj czymś 
oczywistym. Informacja, która jest podstawą wiedzy, staje się istotnym 
elementem w osiąganiu sukcesu, dlatego nabiera szczególnego znacze-
nia w każdej dziedzinie działalności człowieka.

Informacje są czymś pozytywnym w życiu i działalności człowieka, 
ale mogą również stać się zagrożeniem dla jednostki, grupy społecznej, 
państwa. To zagrożenie może być powodowane przez osoby, działalność 
obcych państw, organizacje terrorystyczne lub inne. Wykorzystywa-
nie informacji przeciwko innemu podmiotowi jest dzisiaj niemal 
powszechne.

Strategia bezpieczeństwa kulturowego odnosi się do zagrożeń 
zewnętrznych, a jednocześnie do wartości duchowych narodu, do war-
tości integrujących naród, do symboli. „Podstawowym celem strategii 
bezpieczeństwa kulturowego będzie prawie zawsze utrwalanie i umac-
nianie składników decydujących o ciągłości tożsamości kulturowej, 
a więc tych, które można zaliczyć do tradycji kulturowych narodu” 6. 

„Mogą być także inne cele, np. neutralizowanie wpływu tych tworów 
kultury masowej docierającej z zagranicy, które mogą zagrozić tożsa-
mości kulturowej społeczeństwa polskiego”  7.

6  Ibidem.
7  M. Tabor, Polityka zagraniczna a tożsamość narodowa, [w:] Polityka zagranicz-

na państwa, J. Kukułka, R. Zięba (red.), Warszawa 1992, s. 160.
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Każda ocena stanu tego bezpieczeństwa będzie zawierała pewną dozę 
subiektywizmu. Może tylko kompleksowe badania stanu kultury narodowej, 
opinie twórców i ich konfrontacja z ocenami instytucji odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo kulturowe pozwolą racjonalnie zidentyfikować rzeczy-
wiste zagrożenie. Należy dostrzegać tu też takie zjawiska, jak nierzadkie 
przypadki wykorzystywania kultury masowej w Internecie.

Podsumowując istotę polistrategii bezpieczeństwa narodowego, 
należałoby uwypuklić kilka znaczących kwestii:

    Po pierwsze – każda dziedzina bezpieczeństwa ma swoje cele 
uwzględniające politykę państwa, tj. strategię wykonawczą (metody 
i środki dochodzenia do celu).

    Po drugie – pomiędzy niektórymi głównymi celami polistrate-
gii mogą zachodzić współzależności, najczęściej w przypadku 
wystąpienia jednoczesnego zagrożenia różnorakiego typu, np. poli-
tycznego i społecznego lub politycznego i militarnego.

    Po trzecie – środki bezpieczeństwa, jako narzędzia realizacji celów 
głównych i pośrednich, muszą być zawsze dobierane odpowiednio 
do konkretnej, przewidywalnej sytuacji i powinny być dobierane 
na podstawie prognozy.

    Po czwarte – realizacja głównego celu, jakim jest aktywne uczest-
nictwo w różnych obszarach w ramach sojusznictwa w NATO i UE, 
a także w innych organizacjach, wymagać będzie szerokiego spek-
trum metod i instrumentów działania.

    Po piąte – w bezpieczeństwie narodowym należy uwzględniać te 
instrumenty konwencjonalne, które będą skuteczne w zawieraniu 
wszelkich umów międzynarodowych – dwustronnych i wielo-
stronnych.

2.3. Strategia w polityce bezpieczeństwa

Z odpowiedzi udzielonych na podstawowe pytania związane z poli-
tyką i strategią bezpieczeństwa wynika, że polityka ma swoje znaczenie, 
definicję i zakres w bezpieczeństwie, a strategia – swoje. Ponadto Czy-
telnik znalazł odpowiedź na pytanie, co jest pierwotne, a co wtórne. 
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Pozostaje jeszcze kwestia tego, jaką rolę odgrywa strategia w polityce 
bezpieczeństwa.

Polityka (w rozumieniu ogólnym) może istnieć bez strategii, może 
bez niej wytyczać dalekosiężne cele, ale nie będą one realizowane, gdyż 
zabraknie tu planu ich realizacji. Inaczej można stwierdzić, że strategia 
jest narzędziem polityki. W związku z tym według autora definicja 
strategii może przybrać następującą postać: Strategia bezpieczeństwa 
to sposoby tworzenia i stosowania skutecznych systemów reagowania 
na wszelkie zagrożenia dla osiągnięcia długofalowych celów.

Odpowiadając na pytanie o miejsce strategii w polityce, można 
powiedzieć wprost, że jest ono priorytetowe, gdyż jest narzędziem 
polityki bezpieczeństwa8.

W normalnych warunkach funkcjonowania bezpieczeństwa narodo-
wego bądź międzynarodowego polityka zawsze określa cele dotyczące 
danego obszaru, zaś strategia wyznacza konkretne sposoby (metody) 
i środki ich realizacji. Relacje te są bardzo wyraźne na etapie projektowa-
nia. Polega to na polistrategii, która powinna być narzędziem realizacji 
polityki sektorowej.

Rys. 1. Współzależność polityki i strategii bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

8  W. Pokruszyński, Polityka a strategia, Józefów 2011, s. 59.
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Projektując systemy bezpieczeństwa państwa, należy przede 
wszystkim koordynować zaangażowanie najważniejszych organów 
państwowych, zwłaszcza siłowych, które odpowiadają za stan bezpie-
czeństwa fizycznie. To wszystko przemawia za potrzebą prowadzenia 
analiz badawczych, które będą uwzględniały zjawisko łączenia polityki 
ze strategią (polistrategią) i strategii z polityką w obszarze bezpieczeń-
stwa narodowego, regionalnego i globalnego. W praktycznym działaniu 
w dużej mierze zależy to od profesjonalizmu organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo.
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Rozdział 1. / BEZPIECZEŃSTWO –  
DYSCYPLINA NAUKOWA

Każda dyscyplina naukowa, jeśli spełnia wszystkie wymagane kryteria 
i uwarunkowania, ma swoją teorię i metodologię badawczą. Od wielu 
lat uczeni zajmujący się bezpieczeństwem rozwijają i wzbogacają teorię 
bezpieczeństwa w różnych aspektach, a następnie budują (przy udziale 
praktyków) systemy bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i glo-
balnego, co stanowi odpowiedź na zagrożenia współczesnego świata.

1.1. Bezpieczeństwo w naukoznawstwie

Na początku spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czym jest nauko-
znawstwo. Naukoznawstwo jako dyscyplina naukowa ma swoje początki 
w latach 20. XX wieku. Miało być ono wówczas odpowiedzią na trudności 
związane z organizacją wyższych uczelni po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Obecnie rola uniwersytetów i innych wyż-
szych uczelni jest nieco inna. Odchodzą one od poprzednich funkcji 
społecznych i mają wpływ na podmioty gospodarcze i politykę innowa-
cyjną państwa, a te i inne czynniki wpływają z kolei na aktualną sytuację 
szkolnictwa wyższego i naukę. Zjawiska te są przedmiotem studiów 
teoretycznych i dyscyplin praktycznych, tworzących interdyscyplinarny 
zespół nauk w  nauce, czyli naukoznawstwo. Nie wdając się zatem 
w aksjologię, można przyjąć, że naukoznawstwo jest nauką o naukach. 
Należy uwzględniać jednak fakt, że nie chodzi tu o dowolny zestaw nauk, 
lecz raczej o zespolenie nauk pokrewnych tworzących pewien porządek, 
a to nie polega wyłącznie na zestawieniu dyscyplin. Tu odkrywamy tylko 
znaczenie pojęcia naukoznawstwa w ogólnym systemie nauk.
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Należy zaznaczyć, że pomiędzy nauką a potrzebami współczesnego 
państwa istnieje sprzężenie zwrotne. Cele wyznaczane przez politykę 
są realizowane w ramach strategii, która wykorzystuje środki okre-
ślane przez naukę, zaś środki na naukę zapewnia państwo, które jest 
mecenasem i sponsorem nauki. Powinno to służyć szeroko pojętemu 
społeczeństwu.

Należy uznać, że naukoznawstwo wyrasta na polskim gruncie, czer-
piąc z teorii sprawnego działania, tj. z prakseologii, w szczególności 
z metodologii ogólnej i epistemologii pragmatycznej 1. Naukoznawstwo 
niewątpliwie dopełnia warunków stanowiących jego przedmiot for-
malny, odpowiadający definicji klasycznej.

Konstelacja nauk tworząca naukoznawstwo stanowi zintegrowany 
zbiór, czyli – jak głosi nazwa – zespół nauk o nauce, ufundowany teo-
retycznie i ukierunkowany praktycznie. Jeśli potraktować tę kwestię 
najszerzej, można wydzielić dowolną dyscyplinę naukową (np. bezpie-
czeństwo) i wokół niej koncentrować pozostałe nauki.

Co do samego pojęcia nauki – istnieją poglądy mówiące o tym, że 
nauka to rzemiosło uczonych albo system twierdzeń dotyczący rzeczy-
wistości. Oczywiście każde badanie dotyczy rzeczywistości. A jeśli tak, 
to dokonajmy próby określenia, czym jest bezpieczeństwo dla ludzkości 
w XXI wieku.

Bezpieczeństwo jest wartością najwyższą, absolutną i  nieprze-
mijającą. Najwyższą, bo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy; 
absolutną, bo obejmuje wszystkie warstwy społeczne; nieprzemija-
jącą, bo występuje na każdym etapie rozwoju ludzkości. Można zatem 
przyjąć, że podstawowymi elementami bezpieczeństwa są gwarancje 
nienaruszalności podmiotu i swobody jego rozwoju. Oznacza to, że 
bezpieczeństwo obejmuje zespolenie dwóch elementów: zapewnienie 
trwania i możliwości rozwoju. Nie są to dwa równorzędne elementy 
w systemie bezpieczeństwa. Trwanie podmiotu stanowi podstawę bez-
pieczeństwa, jest możliwością fizycznego istnienia podmiotu. Swoboda 

1  T. Kotarbiński, Problemy epistemologii pragmatycznej: materiały z  posiedzeń 
Konwersatorium Poznawczego Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1972.
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rozwoju to z kolei warunki ochrony wartości interesów podmiotu w sze-
roko rozumianym postępie cywilizacyjnym.

1.2. Teoria bezpieczeństwa w aspekcie etymologicznym

Z punktu widzenia etymologicznego bezpieczeństwo jest nie tylko 
wartością społeczną, lecz w swojej istocie obejmuje również wiele 
elementów i pojęć. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jako dyscypliny 
naukowej jest to system uzasadnionych twierdzeń i hipotez zawie-
rających wiedzę o zjawiskach i prawidłowościach tej dziedziny. Jest 
ono zatem zasobem obiektywnej wiedzy o podmiocie, zjawiskach 
i zależności pomiędzy nimi. W ujęciu czynnościowym bezpieczeństwo 
obejmuje ogół czynności związanych z prowadzeniem badań nauko-
wych, upowszechnianiem wyników i wdrażaniem ich. Warunkiem 
obiektywizmu wyników jest zawsze metodologia stosowana w danej 
dziedzinie.

Mając na uwadze złożoność nauk o bezpieczeństwie, należy uznać, 
że przedmiot badań ma tu charakter interdyscyplinarny, ponieważ 
z naukami o bezpieczeństwie wiążą się różne dyscypliny, nie tylko 
społeczne. Prowadząc zatem badania naukowe z tej dyscypliny, należy 
angażować do zespołów wielu specjalistów z różnych obszarów wiedzy.

W znaczeniu etymologicznym bezpieczeństwo jest też określane 
jako stan spokoju, pewności, wolności lub strachu, a to oznacza, że 
poczucie bezpieczeństwa jest funkcją poczucia zagrożenia: Pb = f (Pz). 
Bezpieczeństwo zatem jest procesem, którego struktura podlega per-
manentnej zmianie, zależnej od sytuacji i uwarunkowań. Innymi słowy, 
bezpieczeństwo wymaga ciągłego doskonalenia i przewidywalności.

Po tych wstępnych rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa 
w aspekcie etymologicznym dokonam próby zdefiniowania samego 
pojęcia bezpieczeństwa. Ta definicja będzie zawierała takie elementy, 
jak istota bezpieczeństwa, jego obszary, jednoznaczność pojęciowa, 
wartość znaczeniowa i użyteczność społeczna w sytuacji dynamicz-
nych przemian. Z uwagi na powyższe uwarunkowania i ograniczenia 
definicja autorska ma następującą postać: Bezpieczeństwo to stan 



/ Część 3. / Rozdział 1. / Bezpieczeństwo – dyscyplina naukowa

80 / 

i proces trwania, przetrwania i rozwoju. Jak nietrudno zauważyć, ta 
definicja zawiera trzy podstawowe składniki, a mianowicie: trwanie, 
przetrwanie i swobodę rozwoju podmiotu. Zapewnienie trwania sta-
nowi podstawę bezpieczeństwa, tworząc możliwość fizycznego istnienia 
w sytuacji braku zagrożenia. Przetrwanie występuje natomiast w stanach 
nadzwyczajnych (większych lub mniejszych zagrożeń różnego typu), 
wywołanych przez człowieka lub naturę. Zapewnienie przetrwania pod-
miotu jest warunkiem istnienia trzeciego komponentu – jego ciągłego, 
swobodnego rozwoju.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele innych definicji, 
ukazujących bezpieczeństwo z punktu widzenia np. aksjologicznego, 
epistemologicznego czy też socjologicznego. O ile te definicje mogą 
nieść ze sobą różną treść, o tyle sama filozofia tego pojęcia jest jedno-
rodna.

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa (w ogólnym systemie pojęć 
i kryteriów bezpieczeństwa) skupia się na losach jednostek, społeczności 
lokalnych, a także narodów oraz państw. W dotychczasowych rozważa-
niach o istocie bezpieczeństwa nie dokonano rozdzielenia jego definicji 
na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

Bezpieczeństwo narodowe stanowi dla jednostek, społeczności 
lokalnych i państw pierwotną i naczelną potrzebę oraz priorytetowy 
cel działania na wszystkich poziomach struktury publicznej i samo-
rządowej. W znaczeniu funkcjonalnym jest misją narodową polegającą 
na realizowaniu stawianych przez państwo celów, z których najważ-
niejsze to:

1 /   Ochrona i obrona wartości i interesów narodowych wobec ist-
niejących i potencjalnych zagrożeń, czyli tworzenie warunków 
do realizacji celów.

2 /   Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych warunków do swo-
bodnego rozwoju w celu sprostania wyzwaniom, jakie niosą 
zmienność, nieprzewidywalność i cywilizacja.

Do wypełniania misji bezpieczeństwa narodowego niezbędne 
są instytucje i struktury nazywane strukturami realizacyjnymi, dla-
tego autorska definicja bezpieczeństwa narodowego ma następującą 
postać:
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Bezpieczeństwo narodowe (państwa) to stan i proces zapew-
niający funkcjonowanie państwa w podstawowych obszarach 
i w każdych warunkach.

Bezpieczeństwo narodowe często jest utożsamiane z bezpieczeństwem 
państwa, ponieważ wywodzi się z egzystencjalnych potrzeb społeczeństwa 
zorganizowanego w państwo, którego naczelnym zadaniem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa. Oprócz trwania i przetrwania bezpieczeństwo 
narodowe stoi na straży takich wartości, jak: suwerenność, niezależność, 
system społeczny i gospodarczy, prestiż na arenie międzynarodowej, ide-
ologia, rozwój cywilizacyjny i podnoszenie standardów życia.

Następnym obszarem teorii bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo 
międzynarodowe, które obejmuje bezpieczeństwo regionalne i globalne. 
W XXI wieku bezpieczeństwo międzynarodowe staje przed wyjątkowo 
trudnym wyzwaniem.

Bezpieczeństwo międzynarodowe odznacza się brakiem zagrożeń 
i subiektywnych obaw oraz zgodnym dążeniem społeczności między-
narodowej do ochrony wartości państwowych i pozapaństwowych, co 
odbywa się przy pomocy instytucji i instrumentów zapewniających 
pokojowe rozstrzyganie sporów.

Biorąc pod rozwagę już wyeksponowane uwarunkowania i kryteria 
bezpieczeństwa, można dokonać próby sformułowania definicji bezpie-
czeństwa międzynarodowego:

Bezpieczeństwo międzynarodowe to stan i proces środowiska 
międzynarodowego (regionalnego, kontynentalnego, globalnego) 
gwarantujący jego stabilność oraz szansę rozwoju uzyskaną 
w rezultacie podejmowanych działań.

W literaturze przedmiotu można znaleźć inne definicje, ale ich istota 
jest taka sama.
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1.3. Obszary bezpieczeństwa

W poprzednich rozdziałach była już mowa o obszarach, które dotyczą 
bezpieczeństwa. Ta część publikacji skupi się jednak na tym zagadnieniu 
w nieco szerszym aspekcie. Obszarami, o których mowa, są polityka 
i strategia państwa. To one wytyczają cele i sposoby (metody) oraz środki 
realizacji tych celów. Upraszczając nieco tę kwestię, można przyjąć, że 
cele polityki bezpieczeństwa stają się niejako automatycznie celami 
polistrategii. W przypadku bezpieczeństwa narodowego polityka ma 
służyć określonym wyzwaniom i zapobieganiu zagrożeniom. Jej dzia-
łania mogą i powinny mieć charakter wyprzedzający, co powinno być 
odpowiedzią na nieprzewidywalność. Każdy z celów wyznaczonych 
przez politykę powinien być precyzyjnie i  jednoznacznie określony, 
łącznie z terminem jego wykonania.

Dokonując dokładnego przeglądu polistrategii, można uznać, że 
obejmuje ona wszystkie dziewięć kategorii bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa, tj. bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, 
publiczne, ekologiczne, informacyjne, społeczne, kulturowe, religijne. 
Wymienione kategorie bezpieczeństwa odpowiadają obszarom zagrożeń. 
Jeśli liczba zagrożeń w przyszłości ulegnie zmianie, to odpowiednio 
zmieni się – zmniejszy lub zwiększy – liczba kategorii bezpieczeństwa.

Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego obejmuje tylko sześć kate-
gorii, tj. bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, ekologiczne, 
informacyjne i kulturowe. Bezpieczeństwo zewnętrzne ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza państwa będą-
cego członkiem sojuszy (NATO, UE). Politykę i strategię w tym kontekście 
kształtują i określają czynniki państwowe na najwyższym szczeblu, co 
odbywa się co kilka lat i jest zależne od sytuacji. Ustalenia przyjęte jedno-
myślnie przez szefów rządów obowiązują wszystkich członków sojuszu.

1.4. Struktura bezpieczeństwa

Stan bezpieczeństwa zależy od wielu czynników, m.in. od struktury, 
sił i środków, poprawności zarządzania, stanu wyszkolenia organów 
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bezpieczeństwa, a  także od wagi zagrożeń. Ocena bezpieczeństwa 
powinna obejmować trzy następujące obszary: 1) wyzwania i zagrożenia, 
2) podmiotowa struktura bezpieczeństwa, 3) przedmiotowa struktura 
bezpieczeństwa.

Wyzwania oznaczają trwałe tendencje (w obszarze bezpieczeństwa) 
wymagające identyfikacji i podjęcia określonych i adekwatnych działań 
pozamilitarnych, a w niektórych przypadkach również militarnych. 
Wyzwania dotyczą głównie zjawisk zachodzących na konkretnym 
obszarze (np. masowa migracja, przestępczość zorganizowana, ruchy 
antyglobalistyczne, rosnąca dysproporcja pomiędzy poziomem cywi-
lizacyjnym państw, zmiany klimatyczne i ich następstwa, epidemie, 
konflikty na różnym tle itd.).

Masowa migracja jest obecnie największym wyzwaniem międzyna-
rodowym, będącym efektem lokalnych oraz regionalnych konfliktów 
militarnych.

Zagrożenia są efektem takich działań jak wyścig zbrojeń, wzrost 
znaczenia mocarstw i nie tylko. Według D. Bobrowa „zagrożenia są 
dwojakiego rodzaju – fizyczne i psychologiczne. Niektóre powstają 
z przyczyn naturalnych, a inne są rezultatem działań człowieka” 2. Groź-
niejsze z pewnością są te drugie, tj. wywoływane przez człowieka, gdyż 
najczęściej bywają nieprzewidywalne i bardzo tragiczne w skutkach. 
Zaskoczenie jest podstawowym atrybutem terroryzmu.

Zagrożenia są podmiotowym spektrum bezpieczeństwa, ponieważ 
niemal zawsze mają określoną, właściwą, specyficzną treść, która podpo-
wiada, jakimi metodami lub sposobami można im przeciwdziałać. W tym 
przypadku musi zachodzić wszechstronna, profesjonalna, obiektywna 
ocena sytuacji, pociągająca za sobą odpowiednie decyzje. Strategie zapo-
biegania zagrożeniom i postępowania wobec nich pozwalają skutecznie 
reagować na ich symptomy. Strategie są określane w ramach polityki 
bezpieczeństwa narodowego, regionalnego lub globalnego.

2  D.B. Bobrow, Złożoność problematyki braku bezpieczeństwa: implikacje rede-
finicji pojęcia, [w:] Bezpieczeństwo narodowe u  schyłku XX w., D.B. Bobrow, 
E. Haliżak, R. Zięba (red.), Warszawa 1997, s. 36.
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Bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa jest również jego przed-
miotowość. Pozwala ona na podstawie prawdopodobnego zagrożenia 
konstruować katalog kategorii bezpieczeństwa narodowego, regional-
nego lub globalnego.

Badając zjawisko bezpieczeństwa, należy liczyć się ze zmianami, jakie 
zachodzą we współczesnym świecie. Mam tutaj na myśli gwałtowny 
rozwój cywilizacyjny społeczeństw, rozwój cyberprzestrzeni, integracji 
i globalizacji, gwałtowny wzrost międzynarodowej konkurencji, umac-
nianie się sojuszy polityczno-militarnych i polityczno-gospodarczych, 
proces rozwoju demokracji, a także przestrzeganie praw człowieka oraz 
prawa do wolności wyznania.
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Rozdział 2. / UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA  
NARODOWEGO

Na wstępie warto wyjaśnić samą istotę uwarunkowania. Rozumiane 
jest ono jako postępowanie uwarunkowane okolicznościami. Uwa-
runkowania dotyczą teorii bezpieczeństwa w  różnych obszarach 
i okolicznościach i wiążą się przede wszystkim z zagrożeniami. Do 
uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego należą uwarunkowania: 
geopolityczne, ideologiczno-polityczne, ekonomiczne, prawno-insty-
tucjonalne, militarne, społeczne i kulturowe.

Zarówno uczeni, jak i politycy są zgodni co do zakresu pojęciowego, 
który permanentnie rozszerza się w wyniku rozwoju cywilizacyjnego 
o nowe wyzwania i zagrożenia oraz o nowe sposoby i środki ich elimi-
nowania. Szczególnego omówienia wymaga zjawisko internacjonalizacji 
życia narodów i państw, które pociąga za sobą współzależność niemal 
we wszystkich dziedzinach, w tym również w bezpieczeństwie. W tym 
procesie pojawiły się takie zjawiska, jak: transformacja, integracja i glo-
balizacja, demokratyzacja, suwerenność państw, cywilizacja, prawa 
człowieka, swoboda obywatelska, solidarność, sieć powiązań i współ-
zależność państw. W najbliższej przyszłości szczególnego znaczenia 
nabiorą takie zjawiska jak interwencje militarne i  wpływ wielkich 
mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa.

2.1. Uwarunkowanie geopolityczne

Czym jest geopolityka i jaka jest jej geneza? Jakie ma znaczenie w bez-
pieczeństwie? Geopolityka w naukoznawstwie jest traktowana jako 
dyscyplina naukowa i jest ważnym czynnikiem warunkującym bezpie-
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czeństwo na różnych poziomach. Jako dyscyplina naukowa nie jest ona 
czymś nowym, ponieważ jej początki sięgają XV wieku. Szczególnego 
znaczenia nabrała na początku XIX wieku oraz przed I wojną światową.

Aktualnie geopolityka zajmuje jedno z naczelnych miejsc w teorii 
bezpieczeństwa. Jej twórcami byli i są badacze z różnych kontynentów 
i różnej narodowości. Do znanych twórców geopolityki należą: Ame-
rykanin Alfred Thayer Mahan, Brytyjczyk Halford John Mackinder, 
Niemiec Karl Haustrofer. Mają w dorobku wiele osiągnięć, a największe 
uznanie naukowego świata zyskał Halford John Mackinder. Jego prace 
teoretyczne stanowiły podstawę do uznania nowej dyscypliny nauko-
wej – geopolityki. Prace teoretyczne prowadził również generał Karl 
Haustrofer, którego publikacje zawierają wiele przesłanek świadczących 
o jego znaczącym wkładzie w rozwój geopolityki. Sporadycznie, jako 
profesor Uniwersytetu w Monachium, angażował się on w politykę 
Adolfa Hitlera. Uporczywie dążył m.in. do stworzenia teorii dla celów 
ekspansywnej polityki III Rzeszy. Swoją wiedzą chętnie dzielił się też 
z przywódcą Związku Sowieckiego – Józefem Stalinem.

John Mackinder wielkie znaczenie nadawał z kolei czynnikom demo-
graficznym. To on jako pierwszy wprowadził pojęcie man-power – potęgi 
demograficznej, rezerwy ludzkiej jako podstawowego faktora historii 
i polityki 1. Haustrofer dokonał oddzielenia narodów statycznych od 
narodów dynamicznych. W jego rozumieniu narody statyczne utraciły 
zdolność ekspansji, wkraczając tym samym w okres schyłkowy. Narody 
dynamiczne są z kolei przez niego traktowane jako znajdujące się w fazie 
dynamicznego rozwoju, a tym samym potrzebujące spełnienia podsta-
wowego warunku tego rozwoju – przestrzeni życiowej. Tu dochodzimy 
do kwestii podstawowej – do uzasadnienia przyczyn ekspansji, która 
u Haustrofera przybiera postać ekspansji na cudze ziemie i eksterminacji 
ludności – ludobójstwa. Fakty historyczne z II wojny światowej dobitnie 
pokazują, jak teoria tego uczonego znalazła praktyczne zastosowanie 
w polityce Adolfa Hitlera i Józefa Stalina.

1  H.A. Jakobsen, K. Haustrofen, Leben und Werk. t. 2, Boppart am Rhein 1979, 
s. 187.



2.1. Uwarunkowanie geopolityczne /

/ 87

Alfred Thayer Mahan, najstarszy twórca geopolityki, nie miał 
ambicji stworzenia własnej doktryny porządkującej dzieje świata. Nie 
przypuszczał, że jego koncepcje będą miały tak ogromny wpływ na 
politykę międzynarodową i przewyższą dorobek Johna Mackindera 
i  Karla Haustrofera. Mahan, amerykański admirał i  jednocześnie 
historyk XIX wieku, aktywny w okresie rozwoju US Navy, opublikował 
kilka prac, w których ukazywał rolę operacji morskich w rozstrzyganiu 
konfliktów międzynarodowych. Jego teoria miała zastosowanie nie 
tylko w XX wieku (w którym bitwy morskie stanowiły integralną część 
wojskowych operacji strategicznych), ale wykorzystuje się ją również 
współcześnie. XXI wiek stał się areną konfliktów militarnych pomiędzy 
państwami i wewnątrz państw. Siły morskie są coraz częściej wykorzy-
stywane w licznych walkach.

Równie istotną kwestią w opisie geopolityki jest uwzględnienie 
myśli polskich geopolityków. Refleksje związane z tą dziedziną poja-
wiają się u polskich uczonych już w XV wieku, m.in. w twórczości Jana 
Długosza. Spore znaczenie miały również myśli Joachima Lelewela 
i Wincentego Pola (szczególnie w dziele Północny Wschód Europy pod 
względem natury, Kraków 1851). Już na początku XX wieku geopolityka 
rozwijała się w Polsce w sposób niezwykle dynamiczny. Złożyło się na 
to wiele okoliczności, a głównie te, które stały się przyczynami upadku 
Rzeczpospolitej.

Nadzwyczaj silna reakcja na fakt utraty niepodległości przez Rzeczpo-
spolitą w XVIII wieku była wywołana przez krakowską szkołę historyczną, 
która dokonała głębokiej analizy przyczyn i oceny tamtych wydarzeń, 
przypisując winę za wszystkie trzy rozbiory (1772, 1793, 1795) głównie 
wadom ustrojowym państwa. Za upadek państwa obwiniono również 
elity polityczne. Nieco innych przyczyn utraty niepodległości doszu-
kiwała się szkoła warszawska, która twierdziła, że głównym źródłem 
katastrofy narodowej była zaborcza polityka państw sąsiednich. Wacław 
Nałkowski w obszernym wywiadzie sformułował tezę o przejściowym 
charakterze ziem historycznych Polski. Stwierdził, że rzeka Odra jest 
związana z zachodem Europy, natomiast rzeka Dniepr – ze wschodem. 
Za czynnik podstawowy uznał fakt, że przez ziemie polskie przebiegał 
zasadniczy dział wodny oddzielający zlewiska Morza Czarnego i Bałtyku, 
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co ma swoje odzwierciedlenie w skutkach politycznych i gospodarczych 2. 
Godne pochwały było stanowisko Stanisława Pawłowskiego, który twier-
dził, że Polska leży na wschodniej granicy Europy Zachodniej, co w jego 
rozumieniu oznaczało, że jest ona ostatnim krajem zachodnioeuropej-
skim na przejściu do Europy Wschodniej.

Następnym krokiem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym 
jest geopolityka. Istotne będzie również jej zdefiniowanie. Należy obiek-
tywnie stwierdzić, że prób zdefiniowania geopolityki było wiele. Za 
najbardziej poprawną uznać trzeba jednak tę definicję, która została 
sformułowana przez pracowników Akademii Obrony Narodowej 
w 2003 roku:

Geopolityka – interdyscyplinarna działalność naukowa i prak-
tyczna zajmująca się badaniem państwa (koalicji) jako organizmu 
geograficznego i określaniem dla niego celów geopolitycznych.

Autorska definicja geopolityki ma nieco inną treść i odpowiada aktu-
alnym uwarunkowaniom bezpieczeństwa narodowego (sojuszu), a także 
potrzebom społeczno-politycznym zachodzącym w trzecim tysiącleciu:

Geopolityka to dyscyplina naukowa badająca źródła, przyczyny 
i skutki zagrożeń, poprawność polityki i strategii bezpieczeństwa 
państwa (sojuszu) oraz skuteczność reagowania na podstawowe 
jego zagrożenia w systemie międzynarodowym.

Poprzednie definicje znajdujące się w literaturze krajowej i zagra-
nicznej są poprawne pod względem aksjologicznym i etymologicznym, 
jednak niemal wszystkie dotyczą sytuacji z przeszłości, nie mają znamion 

2  Zob. W. Nałkowski, Terytorium Polski jako indywidualność geograficzna, War-
szawa 1912.
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perspektywicznych, nie uwzględniają wyzwań i zagrożeń XXI wieku. 
Mimo poprawności formalnej są wyzbyte ducha czasu i nie oddają istoty 
geopolityki na arenie międzynarodowej.

2.2. Uwarunkowanie ideologiczno-polityczne

Uwarunkowania ideologiczno-polityczne od zawsze odgrywały istotną 
rolę w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, co można 
zaobserwować m.in. w  okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Miniony wiek charakteryzował się walką pomiędzy dwiema radykal-
nymi ideologiami – faszyzmem i komunizmem. W warunkach zimnej 
wojny decydującą rolę w utrzymaniu równowagi sił w świecie, a tym 
samym w utrzymaniu pokoju, ogrywały siły militarne wyposażone 
w broń jądrową.

Gdy nadszedł czas rozpadu systemu bipolarnego, społeczność 
międzynarodowa stanęła przed nowym wyzwaniem: koniecznością 
odbudowy systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na nowych 
warunkach. W tym procesie rekonstrukcji bezpieczeństwa siły militarne 
przestały (przynajmniej na jakiś czas) odgrywać najważniejszą rolę, zaś 
znaczenia nabrały działania o charakterze niemilitarnym. 

Oznaczało to nadejście nowej ery w  kształtowaniu porządku 
międzynarodowego. Nastał czas intensywnej integracji i globalizacji. 
Można zatem powiedzieć, że wiek XXI różni się tym od minionego, 
że dwie dotychczasowe (wrogie sobie) ideologie zostały do pewnego 
stopnia zastąpione fundamentalizmem, zwłaszcza fundamentalizmem 
islamskim.

Wyznawcy tej radykalnej ideologii, niosąc na ustach hasła pokoju 
światowego, pragną wszelkimi metodami i formami opanować świat 
i ustanowić porządek według własnej doktryny. Ideologia ta staje się 
poważnym zagrożeniem dla świata, zwłaszcza dla wysoko rozwiniętej 
cywilizacji. Chociaż w myśl Koranu muzułmanie nie powinni walczyć 
z  innowiercami, to jednak istnieją ugrupowania islamskie (przede 
wszystkim Państwo Islamskie), które osiągają postawione sobie cele przy 
pomocy terrorystów. Można zatem powiedzieć, że cały cywilizowany 
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świat musi bezwarunkowo uwzględniać metody i sposoby skutecznej 
walki z terroryzmem, który stanowi obecnie największe zagrożenie.

Świat stoi dziś w obliczu realnego zagrożenia, jakim jest radykalny 
fundamentalizm islamski. Okazuje się, że z upływem czasu terroryzm 
staje się coraz silniejszy, a terroryści posługują się coraz wymyślniejszymi 
środkami ataku. Współczesne ataki terrorystyczne są wymierzone głów-
nie w niewinne osoby cywilne i ukierunkowane na wywołanie w ten 
sposób strachu, paniki i niepewności jutra. Definicje terroryzmu mają 
różną postać, oto jedna z nich:

Terroryzm to bezprawne użycie siły stosowane w celu wymuszenia 
czegoś lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia 
celu głównego – zniszczenia cywilizacji, np. Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki.

Dotychczasowe operacje militarne w ramach walki z terroryzmem 
tylko częściowo osiągnęły założony cel, każdorazowo wiązały się jednak 
z wielkimi stratami potencjału ludzkiego, materialnego i finansowego. 
Doświadczenia w tej kwestii pozwalają stwierdzić, że ta strategia walki z ter-
roryzmem nie doprowadzi do jego likwidacji, nowej natomiast nie widać.

Problem ideologiczno-polityczny bezpieczeństwa narodowego (pań-
stwa) w sojuszu państw o różnych ideologiach stanowi ważny czynnik 
w kształtowaniu bezpieczeństwa na miarę XXI wieku.

2.3. Uwarunkowanie ekonomiczne

Czym jest uwarunkowanie ekonomiczne bezpieczeństwa w kontekście 
wyzwań i zagrożeń XXI wieku? Czy bezpieczeństwo ekonomiczne pań-
stwa nie należy do kategorii priorytetowych?

W dobie integracji, globalizacji oraz regionalizacji problemy eko-
nomiczne powinny być rozwiązywane ze szczególną konsekwencją. 
Zaniedbanie lub lekceważenie tej kwestii może doprowadzić do wielu 
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negatywnych skutków, podobnie jak działania państw sąsiednich o nie-
przyjaznych (wrogich) zamiarach.

Bezpieczeństwo ekonomiczne wiąże się ściśle z  gospodarką, 
tj. wartościami podstawowymi, takimi jak: poziom życia obywateli, 
rozwój cywilizacyjny, rozwój edukacyjny i kulturowy. Ponadto gospo-
darka zapewnia funkcjonowanie innych kategorii bezpieczeństwa 
państwa. Dlatego (oprócz zewnętrznych stosunków gospodarczych) 
podstawowe znaczenie mają stosunki wewnętrzne oraz struktura 
gospodarcza i sposób jej funkcjonowania. Oznacza to, że gospodarka 
narodowa tworzy materialną bazę bezpieczeństwa w jego różnych 
sektorach.

Procesy integracji i globalizacji częściowo wpłynęły na rolę pań-
stwa w kształtowaniu polityki i strategii gospodarczej, a tym samym 
bezpieczeństwa narodowego. Wiele decyzji gospodarczych jest podejmo-
wanych na szczeblu ponadnarodowym. Państwo w polityce wewnętrznej 
(w tym gospodarczej) musi coraz bardziej liczyć się z organizacjami 
międzynarodowymi i rynkami finansowymi.

Sprostanie wyzwaniom integracji i globalizacji wymaga aktywnej 
i profesjonalnej polityki rządu we wszystkich dziedzinach działalności 
państwa. Chodzi o to, by polityka gospodarcza skutecznie przeciwdzia-
łała zagrożeniom i osiągała zamierzone korzyści. Oznacza to, że obecnie 
rządy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane do rozwiązywania 
problemów gospodarczych – już nie ma miejsca dla polityków amatorów 
w tej dziedzinie.

2.4. Uwarunkowanie prawno-instytucjonalne

Wszelkie działania danego państwa w obszarze bezpieczeństwa są dzia-
łaniami międzynarodowymi, jeśli państwo to należy do jakichkolwiek 
sojuszów (NATO, UE). Procesy rozszerzania zakresu współpracy i umac-
niania systemu bezpieczeństwa stały się obiektywną koniecznością. 
Zmieniają się też relacje miedzy państwami, stają się bardziej stabilne 
i podatne na regulacje, co stanowi źródło gwarancji pokoju dla państw 
członkowskich sojuszu. Bezpieczeństwo narodowe państwa będącego 
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członkiem Unii Europejskiej i NATO jest integralną częścią systemu 
bezpieczeństwa regionalnego.

W państwie demokratycznym funkcjonują takie elementy jak: upo-
rządkowany system terytorialny, sterowność państwa, demokratyczne 
instytucje państwa obywatelskiego, dostosowany system państwa do 
standardów UE, system prawny, silny przedstawiciel rządu w terenie 
(wojewoda, który odpowiada m.in. za bezpieczeństwo, ma władzę 
zwierzchnią nad organami administracji zespolonej).

Jakość organizacji państwa i jego organów w zarządzaniu bezpo-
średnio przekłada się na skuteczność bezpieczeństwa narodowego we 
wszystkich obszarach. Brak regulacji prawnych może powodować sytu-
ację, w której działania na rzecz bezpieczeństwa stają się nieefektywne, 
a poszczególne organy – nieskuteczne. Właśnie dlatego uwarunkowania 
prawno-instytucjonalne mają znaczenie szczególne. Tylko sprawna 
i racjonalna organizacja państwa może być gwarancją jego trwania, 
przetrwania i rozwoju.

2.5. Uwarunkowania militarne

Pomimo wielkich zmian dokonujących się pod koniec XX wieku w zakre-
sie budowania pokoju na świecie znaczenie uwarunkowania militarnego 
nie maleje. Uwzględniając wszystkie potencjalne zagrożenia, wobec 
których stoi współczesny świat, można dojść do wniosku, że uwarun-
kowania militarne są nadal postrzegane jako gwarant niepodległości, 
suwerenności i bezpieczeństwa. Lansowane teorie o powszechnym 
rozbrojeniu legły w gruzach – nie mają politycznego ani strategicznego 
uzasadnienia. Należy też mieć na uwadze fakt, że obecny czas charak-
teryzuje się różnorodnością zjawisk i czynników warunkujących stan 
bezpieczeństwa. Wszystkie one mają nieprzewidywalny charakter.

Po pojawieniu się nowych zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa 
zaczęto dokonywać zmian w postrzeganiu nieprzewidywalności, co 
odbywało się poprzez tworzenie alternatywnych systemów bezpieczeń-
stwa, mogących spełniać swoje zadania w różnych sytuacjach. Tym 
jakościowo nowym zagrożeniem stał się dla wszystkich państw świata 
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(bez względu na ich wielkość i potencjał militarny) terroryzm świa-
towy. „To zagrożenie odnosi się do wszystkich bez wyjątku, na całej 
kuli ziemskiej” 3.

Polska po wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) 
w 1999 roku stała się krajem bezpiecznym pod względem zagrożeń mili-
tarnych w myśl art. 5. Traktatu. Siły Zbrojne RP stały się od tego czasu 
podmiotem zasadniczych zmian strukturalnych i możliwości bojowych. 
Aktywne uczestnictwo polskich żołnierzy w operacjach bojowych i stabi-
lizacyjnych w różnych częściach świata (zwłaszcza w Iraku i Afganistanie) 
daje podstawę do twierdzenia, że większa część żołnierzy zawodowych 
jest dobrze przygotowana do wykonywania zadań na współczesnym polu 
walki. Siły Zbrojne RP od pewnego czasu są nie tylko styczne, ale także 
dynamiczne i ekspedycyjne. Dokonane w nich zmiany spowodowały, że 
armia stała się profesjonalna, zdolna do działania również w otoczeniu 
sieciocentrycznym. Dalsza modernizacja Sił Zbrojnych RP powinna 
doprowadzić do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa militarnego 
(głównie na wschodzie Europy) w ścisłym współdziałaniu z wojskami 
NATO znajdującymi się na terenie naszego kraju. Każde przedsięwzięcie 
w resorcie MON wymaga coraz większych nakładów finansowych i pro-
fesjonalnych rozwiązań organizacyjnych.

Szczególnego znaczenia w rozwoju bezpieczeństwa militarnego 
nabierają takie komponenty jak obrona powietrzna (przeciwlotnicza 
i przeciwrakietowa), obrona wybrzeża morskiego i system dowodzenia. 
Ponadto, mając na uwadze zagrożenia terrorystyczne w okresie pokoju, 
siły zbrojne również biorą udział w walce z terroryzmem. Takie oddziały 
powinny odbywać szkolenia w kraju i za granicą.

Możemy stwierdzić, że Siły Zbrojne RP są zdolne do prowadzenia 
działań w przypadku konfliktu zbrojnego we współdziałaniu z wojskami 
NATO i przy zapewnieniu skutecznej obrony z powietrza i przeciwde-
santowej.

Ostatnio organizowane ćwiczenia wojsk NATO na terenie Polski (2015 
i 2016 rok) mogą potwierdzać zdolność polskiego wojska do odparcia 
agresora w każdych warunkach i w każdym czasie.

3  B. Baudrillard, Duch terroryzmu. Reguiem dla Twin Towers, Warszawa 2005, s. 64.
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2.6. Uwarunkowanie społeczne

Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa narodowego (państwa) 
mogą być rozpatrywane pod kątem aksjologicznym, prawnym, psy-
chologicznym, antologicznym i socjalnym. Bardzo ważnymi kwestiami 
w tym obszarze są: edukacja, kultura, wychowanie obywatelskie oraz 
patriotyzm. Coraz częściej mówi się o społeczeństwie obywatelskim 
jako osiągnięciu pokoleń, demokracji i zmian zachodzących w skali 
międzynarodowej. Duże znaczenie mu tu integracja i globalizacja.

Społeczeństwo (naród) ma prawo do poznawania wszelkich ocen 
dokonanych w ramach różnych systemów wartości. Ma ono również 
prawo do niezależnych wyborów. Demokracja i pluralizm odrzucają 
uznawaną w innych systemach społecznych zasadę przodującej roli 
elit czy też klas społecznych. W  społeczeństwie demokratycznym 
obowiązuje zasada dążenia do przyjęcia wartości uniwersalnych, zako-
rzenionych w tradycji humanistycznej, w doświadczeniu społecznym. 
Często akcentuje się zagrożenia życia człowieka, jego podmiotowości, 
praw naturalnych i wolności.

Społeczeństwo demokratyczne, w którym władza uległa decentra-
lizacji, jest czynnikiem mającym wielki wpływ na wizerunek państwa 
i jego bezpieczeństwo. Wszelkie ważne decyzje o znaczeniu społecz-
nym zapadają również na niższych poziomach administracji (w gminie, 
powiecie).

Siła państwa demokratycznego opiera się m.in. na walorach moral-
nych i etycznych obywateli, ich skłonności do działań prospołecznych, 
a także na uznaniu prymatu dobra wspólnego nad indywidualnym. 
Dobro wspólne i wartości uniwersalne oraz tradycje są podstawowym 
czynnikiem łączącym obywateli w jedną społeczność. Dobitnym przykła-
dem jest tutaj Polska, która na przestrzeni dziejów traciła państwowość, 
ale nigdy nie traciła narodowości.

W społeczeństwie zachodzą także procesy będące przejawami zmian 
w różnych obszarach, lecz nie zawsze mają one pozytywny wpływ na 
przyszłościowy potencjał bezpieczeństwa. Stabilne bezpieczeństwo 
warunkuje możliwość swobodnego i pełnego rozwoju podmiotu – jed-
nostki. W tym znaczeniu bezpieczeństwo definiuje się z perspektywy 
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pewnych cech i wartości oraz celów, które o nim stanowią. Zalicza się 
do nich: przetrwanie, pewność istnienia, tożsamość, aktywność, zaspo-
kajanie potrzeb, zadowolenie (szczęście). Te elementy, wartości i cele 
stanowią najważniejsze czynniki określające uwarunkowania bezpie-
czeństwa społecznego. Rola rządu w tym zakresie nie maleje, gdyż jego 
decyzje mogą w znaczący sposób sprzyjać bezpieczeństwu społecznemu.

2.7. Uwarunkowanie kulturowe

Niemal każda strategia bezpieczeństwa narodowego współcześnie roz-
poczyna się od wyliczenia zagrożeń o podłożu kulturowym. Zakłada 
się, że są one usytuowane na miejscu centralnym. Do zagrożeń kultury 
zalicza się konflikty etniczne, kulturowe, rasowe, religijne, a także migra-
cje, wielokulturowość, terroryzm i wszelkie zagrożenia asymetryczne. 
Najważniejsze jest w tym wszystkim jednak to, że źródło tych zagrożeń 
tkwi w kulturze. Wyrazem zewnętrznym kultury są doktryny narodowe 
i strategie bezpieczeństwa. Kultura jest naturalnym środkiem strategii, 
dociera do niej i wskazuje styl jej uprawiania przez różne kręgi polityczne 
i państwowe. Dostarcza także idei i norm środowisku strategicznemu 
i politycznemu, w którym są precyzowane cele i zadania oraz sposoby 
ich realizacji w obszarze bezpieczeństwa.

Przechodząc do próby zdefiniowania terminu „kultura”, należy 
stwierdzić, że wywodzi się on z łacińskiego słowa „cultus”, oznaczającego 
cześć. Encyklopedia PWN podaje, że kultura to całokształt materialnego 
i duchowego dorobku ludzkości, utrwalony i wzbogacony w ciągu jej 
dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej 
kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, 
ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, 
kryteria ocen estetycznych i moralnych 4. Mając na uwadze samą defi-
nicję kultury i jej wszystkie dodatkowe przymioty, można stwierdzić, 
że człowiek potrzebuje kultury po to, aby być człowiekiem. Defini-
cja zawiera przecież elementy materialne i duchowe życia człowieka, 

4  Encyklopedia PWN, op. cit.
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którymi, zachowując przede wszystkim człowieczeństwo, powinien 
posługiwać się każdy z nas w swojej codziennej działalności 5.

Wyróżnia się również istnienie kultury strategicznej, która cha-
rakteryzuje się tym, że może się manifestować poprzez ograniczoną 
racjonalność i subiektywne poczucie zagrożenia. Powoduje to trudność 
w ustaleniu prawdopodobieństwa zachowania się systemu i stopnia 
racjonalności, którym może się on kierować.

Wydaje się, że przywołana wiedza, przybliżająca znaczenie kultury 
strategicznej, umożliwi zrozumienie samego jej problemu. Jeśli nie weź-
mie się pod uwagę czynnika kultury strategicznej podczas budowania 
systemu bezpieczeństwa, można spowodować zachwianie równowagi 
społecznej.

5  J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008, s. 20.
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Rozdział 3. / KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA  
NARODOWEGO

Należy wyraźnie zaznaczyć, że podczas rozpatrywania problemu bez-
pieczeństwa każdorazowo należy kierować się ściśle określonymi 
kryteriami. Bardzo często możemy spotkać projektantów systemów 
bezpieczeństwa, którzy nie uwzględniają żadnych kryteriów, a nawet 
nie usiłują tego robić. Takie podejście może prowadzić po pierwsze 
do spłycana samego problemu, a po drugie – do błędnych wyników 
i wniosków. Dlatego istnieje potrzeba znajomości kryteriów i wiedzy 
o metodach ich zastosowania w bezpieczeństwie.

Sam termin „kryterium” pochodzi od greckiego słowa kriterion, 
określającego coś służącego za podstawę oceny. Są trzy znaczenia tego 
pojęcia, a mianowicie:

    w znaczeniu leksykalnym jest to miernik służący za podstawę 
oceny, sprawdzian osądu;

    w znaczeniu filozoficznym – kryterium prawdy, cecha zdania lub 
myśli;

    w znaczeniu logicznym – kryterium podziału (klasyfikacji).
Ustalenie kryteriów oceny bezpieczeństwa narodowego nie należy 

do najprostszych zadań. Można tego dokonywać metodą negatywną 
(w przypadku braku zagrożeń) lub pozytywną (kiedy będzie to sposób 
na likwidowanie zagrożeń). Wyznaczanie kryteriów bezpieczeństwa bez 
uprzedniego ustalenia kategorii zagrożenia jest błędne, a w niektórych 
przypadkach wręcz niemożliwe. Aby nie popełniać błędów w bada-
niu poziomu bezpieczeństwa, należy znać istotę przyjętych kryteriów 
bezpieczeństwa, a także charakterystykę każdego z nich. Do podstawo-
wych kryteriów bezpieczeństwa narodowego zalicza się: siłę, wielkość 
przestrzeni, wiarygodność, dostęp do najnowszej technologii, udział 
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w bezpieczeństwie kooperatywnym, skuteczność walki z terroryzmem, 
stopień demokratyzacji bezpieczeństwa.

3.1. Siła – kryterium podstawowe

Siła w kontekście bezpieczeństwa występuje w różnych obszarach, np. 
geopolitycznym, politycznym, ekonomicznym, militarnym, moralnym, 
publicznym etc. Siła jest bowiem nadal, podobnie jak w przeszłości, 
podstawowym kryterium bezpieczeństwa. Jak każdy faktor, siła ma 
swoje pozytywne i negatywne strony. Wzrost siły jednego z państw może 
spowodować narastanie braku poczucia bezpieczeństwa w państwach 
sąsiednich. W tym kontekście mechanizm bezpieczeństwa zaczyna się 
napędzać samoistnie.

Dochodzimy tu do istoty zjawiska, mianowicie do braku możliwości 
racjonalnego pomiaru siły i jej porównywania. Dlatego bardzo często 
występują różnice zdań co do jej rozkładu. Niewłaściwa ocena dystry-
bucji siły może być jedną z podstawowych przyczyn współczesnych 
konfliktów – nie tylko zbrojnych.

Siła ze swoimi uwarunkowaniami powinna być tak skomponowana, 
aby mogła utrzymywać bezpieczeństwo na stałym poziomie, i powinna 
być wykorzystywana w taki sposób, by elastycznie reagować na wszel-
kie przejawy naruszenia pokoju. Zasada ta powinna dotyczyć zarówno 
państwa, jak i organizacji międzynarodowych, a także wszelkich sojuszy. 
Nietrudno dostrzec, że nie tylko NATO, ale i społeczność międzynaro-
dowa stoi przed obliczem nowego wroga o nieokreślonym charakterze 
i tożsamości. Właśnie dlatego trudno jest ustalić jego prawdziwą naturę, 
miejsce dyslokacji i planowane działania. Tym wrogiem w XXI wieku jest 
terroryzm. Niemal powszechnie państwa tracą monopol na użycie siły.

Analizując głębiej bezpieczeństwo w różnych aspektach, często 
pomija się inne wyznaczniki siły. Kryterium siły nie powinno być 
wiązane wyłącznie z potencjałem militarnym, lecz powinno być rozpa-
trywane w szerszych kategoriach. Łatwo można dostrzec, jakie zmiany 
zachodzą na arenie międzynarodowej, w tym jak zmienia się znaczenie 
siły w kontekście bezpieczeństwa. O sile mogą decydować czynniki 
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inne niż militarne, np. źródła energii. Oznacza to, że energia stała się 
również elementem siły.

Ponadto jako jedno z kryteriów siły powinno się wymieniać pojęcie 
zapobiegania. Termin ten nabiera w obecnych czasach szczególnego 
znaczenia i powinien być stosowany nawet wtedy, kiedy konflikt zbrojny 
jest tylko prawdopodobny.

Z kryterium siły związane jest także zjawisko odstraszania. Nie 
jest ono w tym przypadku czymś nowym. Było znane strategom już 
w starożytności, na przykład Tukidydes mawiał: „si vis pacem para bel-
lum” („jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”). Cała istota odstraszania 
polega na przekonaniu przeciwnika, że wojna w danej sytuacji jest dla 
niego nieopłacalna. Zresztą nie tylko wojna, ale również wszelkiego 
rodzaju konflikt zbrojny. Należy zauważyć, że konflikty zbrojne mają 
współcześnie inny charakter niż w przeszłości i dlatego odstraszanie 
może przybierać inną postać oraz zakładać odmienne cele.

We współczesnych państwach autokratycznych społeczeństwa wal-
czą głównie o prawa człowieka, wolność, swobodę rozwoju, o pracę 
i godne życie. W tym wszystkim uwidacznia się jednak stara zasada, 
znana już od wieków: mocniejsi osiągają swoje cele, natomiast słabsi 
ustępują.

3.2. Wielkość przestrzeni

Czym jest przestrzeń i czy stanowi drugi wyznacznik bezpieczeństwa 
narodowego? Na początku postarajmy się przedstawić ogólną wiedzę 
na temat przestrzeni, a następnie umieścić ją w systemie bezpieczeń-
stwa narodowego. Sam termin „przestrzeń” według Małego słownika 
języka polskiego to „nieskończony obszar trójwymiarowy” 1. Wyróżniamy 
następujące typy przestrzeni: okołoziemską, księżycową i kosmiczną.

Przestrzeń okołoziemska stanowi punkt odniesienia, ma określone 
kierunki świata: północ, południe, wschód oraz zachód. Natomiast 
przestrzeń kosmiczna nie ma ani jednego z nich, choć w rzeczywistości 

1  Mały słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Warszawa 1993.
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ziemskiej są one niezbędne do określenia położenia. Sama odległość 
w przestrzeni kosmicznej jest funkcją czasu. Inaczej należy postrzegać 
przestrzeń okołoziemską, a zupełnie inaczej kosmiczną. Rozumienie 
przestrzeni (w kontekście potrzeb bezpieczeństwa) należałoby oprzeć na 
podziale na cztery jej rodzaje, tj. lądową, wodną, powietrzną i kosmiczną 
(podział autorski).

Jak podają materiały źródłowe, przestrzeń lądowa stanowi 29,2% 
powierzchni Ziemi, czyli zaledwie 148 999 tys. km2. Oznacza to, że około 
75% powierzchni globu to jeziora, zalewy, morza, oceany i inne zbiorniki 
wodne. Przestrzeń lądowa nabiera obecnie coraz większego znaczenia 
w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i global-
nego. Procesy zachodzące w bezpieczeństwie mają bowiem dzisiaj inne 
znaczenie niż w przeszłości. Integracja 28 państw demokratycznych 
w sojuszu polityczno-gospodarczym UE wyzwoliła nową jakość. Ich 
głównym celem jest pokój, praworządność, dobrobyt, swoboda rozwoju 
oraz bezpieczeństwo.

Przestrzeń wodna zajmuje ok. 75% kuli ziemskiej, co stanowi 
361 061 tys. km2. Ma ona niebagatelne znaczenie polityczne, geopoli-
tyczne, ekonomiczne, militarne, ekologiczne i społeczne. Za przestrzeń 
wodną w dalszych rozważaniach należy uznać wszystko to, co znajduje 
się w wodzie na całej jej rozpiętości.

Można bez większego ryzyka stwierdzić, że inny potencjał ma pań-
stwo z dostępem do morza lub oceanu, a inny państwo bez takiego 
dostępu. Przestrzeń wodna w XXI wieku nabiera szczególnego znaczenia 
w różnych obszarach, przede wszystkim w wymiarach geopolitycznym, 
gospodarczym i militarnym. Na znaczenie tych obszarów wpływają nie 
tylko aspekty związane z bezpieczeństwem, ale także bogactwa, jakie 
kryją się na dnie mórz i oceanów (np. surowce o znaczeniu strategicznym, 
takie jak ropa naftowa, gaz, cynk, żelazo, kobalt, nikiel).

Przestrzeń powietrzna to przestrzeń trójwymiarowa, rozciągająca 
się nad przestrzenią lądową i wodną danego państwa bądź nad morzem 
otwartym lub nad terytoriami niepodlegającymi żadnemu państwu. 
W 1919 roku (w Paryżu) podpisano międzynarodową umowę obowiązu-
jącą wszystkie kraje i stanowiącą, że „każde państwo ma pełną i wyłączną 
suwerenność nad przestrzenią powietrzną swego terytorium”. Analo-
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giczne stwierdzenie zostało zawarte w Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym z 1944 roku. Umowy te mają kolosalne znaczenie 
w stosunkach międzynarodowych. Wpływają one bezpośrednio na bez-
pieczeństwo, gdyż żadne statki powietrzne nie mają prawa naruszać 
przestrzeni powietrznej danego państwa, jeśli państwo to nie wyra-
ziło na to zgody. Zasady te regulują takie dokumenty jak Konwencja 
chicagowska z 1944 roku, Układ o tranzycie międzynarodowych służb 
powietrznych i Układ o międzynarodowym przewozie powietrznym.

Na podstawie tych ustaleń przestrzeń powietrzna jest pod stałą 
i ścisłą kontrolą państw i dlatego każdy przelot statku powietrznego 
(cywilnego lub wojskowego) musi być zgłoszony i może się odbyć tylko 
pod warunkiem otrzymania zgody danego państwa, którego przestrzeń 
powietrzna będzie naruszana. Każdy niezgłoszony przelot będzie trak-
towany jako naruszenie suwerennej przestrzeni powietrznej, a zatem 
może doprowadzić do wymuszenia lądowania, w czym biorą udział 
dyżurne samoloty myśliwskie, a w razie odmowy – może zostać nawet 
zniszczony  2.

Obecnie w przestrzeni powietrznej znajdują się setki samolotów 
i każdy z nich musi bezpiecznie dolecieć na lotnisko docelowe i szczę-
śliwie na nim wylądować. System ruchu lotniczego musi być zatem 
wyjątkowo sprawny i profesjonalny oraz działający nieprzerwanie w każ-
dych warunkach atmosferycznych.

Przestrzeń kosmiczna od wieków była przedmiotem zaintere-
sowania człowieka. W XX wieku stała się przestrzenią szczególnego 
zainteresowania państw mocarstwowych (USA i ZSRR). Kosmos zmienił 
się w arenę wyścigu, którego dynamika wzrastała bez względu na koszty. 
Loty statków kosmicznych stały się normą. Dziś przestrzeń kosmiczna 
odgrywa bardzo ważną rolę geostrategiczną, gospodarczą, naukową, 
militarną, telekomunikacyjną i ekologiczną. Obecnie już nikogo nie 
dziwi twierdzenie, że państwo, które będzie miało możliwość nieograni-
czonego użycia środków satelitarnych, osiągnie przewagę nad każdym 
państwem, które nie będzie jej miało.

2  T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Szczytno 
2010, s. 24.
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3.3. Wiarygodność

Wiarygodność możemy rozumieć i interpretować w kontekście działań 
państwa lub jednostki. Jako kryterium może być ona z powodzeniem 
stosowana zarówno w bezpieczeństwie narodowym, regionalnym, jak 
i globalnym. To kryterium nabiera szczególnego znaczenia w dobie 
integracji, globalizacji i uczestniczenia w sojuszach. Ważnym czynni-
kiem w utrzymaniu wiarygodności z punktu widzenia bezpieczeństwa 
narodowego jest jakość elit politycznych i dyplomacji, które swoją 
działalnością na arenie międzynarodowej mogą jej w istotnym stopniu 
sprzyjać. W przeciwnym razie wiarygodność traci na znaczeniu, a pań-
stwo na autorytecie.

Czym więc jest wiarygodność w rozumieniu aksjologicznym? Słow-
nik języka polskiego PWN zawiera następującą definicję tego terminu: 
Wiarygodność, inaczej wiarygodny oznacza godny wiary, zasługujący 
na zaufanie, pewny, rzetelny, a inaczej – dotrzymujący zobowiązań, 
uczciwy, solidny, sumienny  3. Ta definicja, niemal uniwersalna, obej-
muje różne obszary działalności ludzkiej, tym samym bezpieczeństwo 
narodowe i międzynarodowe.

Wiarygodność w bezpieczeństwie narodowym ma kolosalne zna-
czenie w odniesieniu do partnerów, sojuszników, sąsiednich państw, 
zawieranych kontraktów. Zwiększająca się współzależność w stosunkach 
międzynarodowych i pogłębiająca się tendencja do prymatu prawa 
międzynarodowego nad prawem narodowym powodują, że znaczenie 
wiarygodności stale rośnie. Dzieje się tak bez względu na zmieniające się 
uwarunkowania bezpieczeństwa. „Państwo w dzisiejszej rzeczywistości, 
które nie ma silnej i kompetentnej władzy, profesjonalnej dyplomacji, 
mocnej gospodarki i silnej profesjonalnej armii oraz mocnego pieniądza 

– może się stać niewiarygodne” 4.
„Systemy i hierarchie stanowią podstawę do zawierania kontraktów 

bilateralnych i multilateralnych. W tym przypadku wartości polityczne 
pełnią rolę ułatwiającą pozorowanie lub odnajdywanie płaszczyzn, na 

3  Słownik języka polskiego PWN, M. Szymczak (red.), Warszawa 1979.
4  W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, op. cit., s. 161.
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których buduje się pozorowanie” 5. W szczególny sposób uwidoczniło 
się znaczenie wartości w układach transnarodowych XX wieku, kiedy 
to doszło do obiegu wartości politycznej, naukowej, technologicznej 
i ekonomicznej w obszarze integracji i globalizacji.

Istnienie wartości egzystencjalnej ma w XXI wieku bardzo ważny 
wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza 
w sytuacji przyspieszenia integracji i globalizacji. Samo istnienie jest 
także związane z wartością egzystencjalną. Związek ów polega na tym, 
że warunkiem koegzystencji jest występowanie co najmniej dwóch 
uczestników, między którymi zachodzą różnorakie relacje. Ponadto 
koegzystencja może być funkcjonalna dla bezpieczeństwa regionalnego 
i globalnego, ponieważ wyraża współistnienie.

Spore znaczenie w bezpieczeństwie odgrywają również wartości 
koegzystencjalne. Sprowadza się ono do akcentowania konieczności 
występowania różnych uczestników w stosunkach międzynarodowych. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że istnieje ścisły związek pomiędzy tymi 
wartościami. Ta współzależność zasadniczo sprowadza się do trzech 
podstawowych obszarów, które dotyczą wartości bezpieczeństwa:

    Po pierwsze – bez wartości egzystencjalnych, wzmacniających 
istnienie uczestników, nie mogą być realizowane wartości koeg-
zystencjalne. Oznacza to przyzwolenie na istnienie przynajmniej 
dwóch uczestników.

    Po drugie – wartości egzystencjalne nie mogą być w rzeczywistości 
międzynarodowej w pełni realizowane, jeśli nie zaistnieją wartości 
koegzystencjalne.

    Po trzecie – istnieją również wartości uniwersalne. Ich znacze-
nie w przeszłości nigdy nie było kwestionowane. Obejmują one 
wszystkie państwa uczestniczące w bezpieczeństwie (zwłaszcza 
w erze zagrożeń i nieprzewidywalności). Wartości uniwersalne 
tworzą odpowiednie normy sprzyjające realizacji w zakresie trzech 
podanych obszarów.

5  C. Maj, Wartości polityczne w  stosunkach międzynarodowych, Lublin, 1992, 
s. 161.
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Już na podstawie dotychczasowych rozważań dotyczących wiary-
godności można wysunąć twierdzenie, że jest ona kolejnym kryterium 
bezpieczeństwa.

3.4. Dostęp do najnowszej technologii

Dostęp do najnowszej technologii jako kryterium bezpieczeństwa 
nabiera znaczenia już od pewnego czasu. Niebywały postęp technolo-
giczny, jaki miał miejsce w ostatnim czasie, a także dynamiczne procesy 
integracyjne i globalizacyjne upowszechniły wiele zaawansowanych 
rozwiązań technicznych. Należy uznać, że sukcesem w ciągu następnych 
trzydziestu lat będzie nie tylko znaczne zmniejszenie konfliktów zbroj-
nych, lecz także postęp gospodarczy, a przede wszystkim innowacyjność 
w różnych dziedzinach o znaczeniu strategicznym.

Na obecnym etapie rozwoju głównym miernikiem zorganizowa-
nego społeczeństwa (w takich krajach jak Stany Zjednoczone, niektóre 
kraje Unii Europejskiej i Azji Południowo-Wschodniej) może być PKB 
i poziom zadłużenia.

Kolejnym miernikiem społeczeństwa zorganizowanego może 
być liczba młodzieży uczącej się na uczelniach wyższych krajowych 
i zagranicznych – stanowi ona bogactwo narodowe. Pod tym względem 
Polska w ostatnich latach, szczególnie na początku XXI wieku, poczyniła 
ogromny postęp na wszystkich trzech poziomach studiów.

Pomimo procesów integracyjnych i globalizacyjnych państwa nie 
stają się ani podobne, ani takie same w podstawowych dziedzinach 
polityczno-gospodarczych. Owszem, każde z nich zachowuje zasady 
ustalone w sojuszach, nabiera doświadczenia i dąży do wzorców wypra-
cowanych w państwach przodujących, jednocześnie wspólnie z innymi 
krajami rozwiązując problemy w obszarach takich jak bezpieczeństwo, 
gospodarka, dyplomacja, problemy społeczne, ekologiczne bądź kultu-
rowe – ale buduje własną tożsamość.

Czynniki wpływające na rozwój ulegają ewolucji pod wpływem roz-
woju technologicznego. Może to następować w przemyśle, rolnictwie, 
w przemyśle zbrojeniowym, a także w sektorze usług oraz w innych 
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dziedzinach. Wraz z postępem technologicznym zmienia się nieuchron-
nie struktura społeczna i ekonomiczna. Nowe technologie radykalnie 
wpływają na wzrost wydajności pracy, a w krajach rozwijających się 
następuje to w krótkim czasie. Chociaż nie tylko zmiany technologiczne, 
ale również czynniki jakościowe, takie jak systemy organizacji, jakość 
zarządzania, motywacje i samodyscyplina pracowników – czynnik ludzki.

Tempo zmian w technologii jest dzisiaj bardzo duże i wykazuje 
tendencje do jeszcze większego przyspieszenia. Dzieje się tak dlatego, 
że subiektywnie świat zaczyna się „kurczyć” i temu zjawisku sprzyja 
głównie nowa technologia w transporcie, telekomunikacji, informatyce, 
robotyzacji i biotechnologii. Tak gwałtowny rozwój tych dziedzin jest 
świadectwem tego, że już teraz coraz aktywniej korzystamy ze wszyst-
kich sfer życia i wymiaru wszechświata.

Ponadto coraz bardziej pragniemy integracji ze sobą, bez względu 
na rasę, kolor skóry, łączymy kosmos z geotechnologią. To dzieje się 
bardzo szybko, z coraz większą intensywnością i precyzją. Proces ten jest 
zjawiskiem nieodwracalnym, a informacje i swoboda dostępu do nich 
staje się podstawą wszelkiej ludzkiej działalności. Od wielu lat dobrze 
wiemy, że potrzeby są matką postępu, a to oznacza, że człowiek pragnie 
żyć coraz lepiej, przemieszczać się coraz szybciej, stąd jego potrzeby 
inicjują technologię.

3.5. Udział w bezpieczeństwie kooperatywnym

Bezpieczeństwo narodowe ma też charakter zbiorowy, zwłaszcza gdy 
państwo należy do ONZ, NATO i UE. W takiej sytuacji mamy do czynienia 
z określeniami takimi jak: „wspólne”, „wszechstronne”, „defensywne”, 

„kooperatywne” lub „kooperacyjne”. Według Słownika języka polskiego 
termin „kooperacja” oznacza m.in. „formę pracy polegającą na uczestni-
czeniu wielu osób lub przedsiębiorstw w tym samym procesie produkcji 
lub w różnych, ale związanych ze sobą w procesach produkcyjnych; 
współpracę a także współdziałanie” 6. Na zasadzie analogii można przyjąć, 

6  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.
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że bezpieczeństwo kooperatywne jest ściśle związane z koncepcją zazębia-
jących się i wzajemnie wzmacniających działań podejmowanych zarówno 
przez państwa, jak i instytucje w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Podstawowym celem bezpieczeństwa kooperatywnego we wszyst-
kich współczesnych uwarunkowaniach jest zdecydowane i skuteczne 
odpowiadanie na wszelkie potencjalne zagrożenia, zapobieganie kon-
fliktom na drodze dyplomatycznej, politycznej i militarnej, likwidowanie 
powstałych konfliktów, niesienie pomocy środkami kooperatywnymi 
tam, gdzie lokalne społeczności potrzebują wsparcia.

Należy liczyć się z  tym, że nawet najlepszy model systemu bez-
pieczeństwa narodowego może okazać się nieskuteczny (np. podczas 
kryzysu) lub mało skuteczny, gdy nie jest oparty na strukturze koopera-
tywnej. Porównując to z jakością środowiska globalnego, jego strukturą 
i dynamiką zmian, można powiedzieć, że obecny świat wymaga nowego 
spojrzenia na system bezpieczeństwa i na kooperatywność w działaniu.

Wchodząc w środowisko międzynarodowe z różnymi problemami 
materialnymi i duchowymi, można dostrzec, że wszystkie państwa czer-
pią impulsy rozwojowe głównie z zewnątrz, wzbogacają swoje istnienie 
wewnętrzne, a tym samym kształtują i doskonalą związki z innymi pań-
stwami. Państwa w danym modelu różnią się potencjałem, zasobami, 
rozwojem cywilizacyjnym, technologią, siłą oddziaływania na problemy 
o zasięgu regionalnym i globalnym, preferencjami polistrategicznymi 
i możliwościami ich realizacji.

Zaletą bezpieczeństwa kooperatywnego jest podejmowanie w całości 
idei zarówno bezpieczeństwa zbiorowego, jak i bezpieczeństwa wspólnego. 
Ponadto bezpieczeństwo kooperatywne ma charakter wielowymiarowy, 
a nie tylko militarny. Bardzo ważne są też potrzeby, które wysuwają cele, 
a te z kolei wyłaniają interesy – pochodną potrzeb, będącą pożądanym sta-
nem rzeczy osiąganym przez podmioty, czyli w tym przypadku państwa.

3.6. Skuteczność walki z terroryzmem

Co takiego zaszło we współczesnym świecie, że walka z terroryzmem 
jest obecnie jednym z kryteriów bezpieczeństwa (nie tylko narodowego)? 
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Dzieje się tak, ponieważ terroryzm stał się największym zagrożeniem 
ludzkości XXI wieku. Stanowi on problem nie tylko dla państw na wszyst-
kich kontynentach naszego globu, ale także dla wszystkich społeczeństw. 
Jego umiędzynarodowienie rozpoczęło się od ataku na World Trade 
Center (USA), co miało miejsce 11 września 2001 roku. Ponad połowa 
państw na świecie doświadczyła tego problemu w większym bądź mniej-
szym stopniu.

Współczesny terroryzm najtrafniej definiuje FBI:

Terroryzm to bezprawne (nielegalne) użycie siły przeciwko oso-
bom lub własności z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub 
zastraszenia rządu, ludności cywilnej lub jakiejkolwiek jej części 
dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych  7.

W rozumieniu aksjologicznym i metodologicznym terroryzm jest 
metodą działania, która dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności 
posługuje się przemocą lub groźbą jej użycia i opiera się na daleko-
siężnych skutkach psychologicznych (strach i panika). Wydarzenia 
terrorystyczne ostatnich lat (np. w Niemczech, Francji, Belgii) okazały 
się punktem zwrotnym, który wyznaczył nowe metody i sposoby działa-
nia w poszczególnych akcjach, przede wszystkim większą pomysłowość 
i oryginalność w przygotowaniu i wykonaniu ataku.

Terroryzm stał się codziennością w świadomości społecznej na 
wszystkich kontynentach. Gotowość państw do walki z tym groźnym 
zjawiskiem nie jest natomiast adekwatna do skali zagrożenia. Zależy 
to w dużym stopniu od sytuacji politycznej danego państwa i przyję-
tej strategii bezpieczeństwa. Zasadniczym zadaniem każdego systemu 
bezpieczeństwa jest efektywne rozpoznanie zagrożenia, realizowane 
przez wywiad i kontrwywiad. Tylko te wysoce profesjonalne działania 

7  Cyt. za: P. Daniszewski, Bioterroryzm – zagrożeniem dla bezpieczeństwa regio-
nalnego i światowego, “International Letters of Social and Humanistic Scien-
ces 2013, no. 1, s. 29.
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i skuteczność oddziałów antyterrorystycznych mogą w istotny sposób 
obniżyć efektywność akcji terrorystycznych.

Walka z terroryzmem będzie z pewnością długotrwała i nieprzewi-
dywalna. Będzie przybierała na sile przy jednoczesnym doskonaleniu 
metod i stosowaniu coraz doskonalszych środków rażenia. Można zatem 
zauważyć, że obecny świat nie jest stabilny, każdego dnia giną tysiące 
niewinnych kobiet i dzieci. Wszelkie przewidywania, jakie pojawiły się 
po rozpadzie tzw. układu bipolarnego, nie mają potwierdzenia w rze-
czywistości. W przyszłości natomiast bezpieczeństwo międzynarodowe 
powinno stać się priorytetowym celem polityki wszystkich państw.

3.7. Stopień demokratyzacji bezpieczeństwa

Demokratyzacja w bezpieczeństwie nie jest zjawiskiem nowym, funk-
cjonuje ona już od wielu lat w literaturze krajowej oraz zagranicznej 
i ma powszechne uznanie. Z punktu widzenia aksjologicznego należy 
uznać, że demokratyczność lub stopień demokratyzacji jest także jednym 
z istotnych kryteriów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 
Już w przeszłości zarówno filozofowie, jak i inni uczeni oraz politycy 
proponujący różne modele porządku międzynarodowego opowiadali 
się za demokratycznym systemem bezpieczeństwa.

Uwzględniając sferę ontologiczną stosunków międzynarodowych, 
można łatwo dostrzec tendencje i procesy, jakie permanentnie towa-
rzyszą rozwojowi demokratyzacji stosunków międzynarodowych, które 
kształtują bezpieczeństwo. „Jest zawsze tak, kiedy intensyfikują się 
wzajemne zależności pomiędzy polityką wewnętrzną a zewnętrzną, 
demokratyzacja systemów bezpieczeństwa staje się realną rzeczywi-
stością” 8.

Należy też zauważyć, że demokracja jest wartością wewnętrznego 
systemu politycznego państwa, pojawiającą się coraz częściej i nabie-
rającą coraz większego znaczenia w  bezpieczeństwie regionalnym 
i globalnym. W stosunkach międzynarodowych uwidoczniają się różnice 

8  W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012, s. 118.



3.7. Stopień demokratyzacji bezpieczeństwa /

/ 109

interesów. Dzieje się tak pomimo tego, że najczęściej interesy między-
narodowe służą interesom narodowym bezpośrednio lub pośrednio. „Te 
różnice interesów należy zawsze mieć na uwadze, niezależnie, czy jest 
się za neorealistyczną czy neoliberalną wizją bezpieczeństwa” 9. Dlatego 
w sensie strukturalnym trudno mówić o demokracji w stosunkach mię-
dzynarodowych, ponieważ państwa suwerenne mają prawo określać, 
co jest dla nich najważniejsze z punktu widzenia interesów i potrzeb.

Współcześnie, w  ramach budowania modeli systemów bezpie-
czeństwa i ich demokratyzacji, należne miejsce w hierarchii zajmuje 
suwerenność państw. Jak nietrudno zauważyć, w wyniku procesu inte-
gracji i globalizacji suwerenność przestaje być podstawowym narzędziem 
opisu rzeczywistości. Jednym z przejawów takiego stanu rzeczy jest kon-
cepcja integracji europejskiej, w ramach której tworzone są instytucje 
o ponadnarodowych uprawnieniach. Tworzone są one na podstawie 
traktatów, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności regionalnej, 
kulturowej, religijnej itd. W tych kwestiach ważną rolę odgrywają trak-
taty z Maastricht i Lizbony. Istotą demokratyzacji są zatem działania 
podmiotów suwerennie uczestniczących w bezpieczeństwie.

9  Ibidem.
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Rozdział 4. / ROLA WIELKICH MOCARSTW  
W BEZPIECZEŃSTWIE

W drugiej połowie XX wieku liczba państw na świecie wzrosła aż czte-
rokrotnie w wyniku różnych procesów odzyskiwania niepodległości 
i suwerenności poszczególnych narodów i państw. W obliczu tych proce-
sów można uznać, że głównymi twórcami porządku międzynarodowego 
były i są mocarstwa i supermocarstwa. Można przypuszczać, że w naj-
bliższym czasie trzy mocarstwa, tj. Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny 
i Rosja, będą kształtowały porządek międzynarodowy przy udziale ONZ. 
To one będą miały największy wpływ na budowanie teorii bezpieczeń-
stwa w sytuacji nieprzewidywalności i zmienności zjawisk.

4.1. Geneza wielkich mocarstw

W procesie powstawania i upadków wielkich mocarstw można dostrzec 
pewną prawidłowość polegającą na długoletniej umiejętności wykorzy-
stywania potencjału gospodarczego i militarnego oraz jego pomnażania 
poprzez tworzenie dogodnych warunków w różnych obszarach. Zmiany 
w układzie sił pomiędzy mocarstwami zależą przede wszystkim od ich 
gospodarczego umacniania się lub słabnięcia na tle rozwoju innych 
czołowych mocarstw. Dlatego istotne są nie tylko momenty przełomowe, 
takie jak wojny, rewolucje, kryzysy, ale również nieustanne procesy 
wewnętrzne, wpływające na potencjał oraz siłę państwa. Wielkie mocar-
stwa zawsze mają w środowisku międzynarodowym określoną rolę do 
spełnienia. Wpływają one na światowe bezpieczeństwo.

O niebagatelnej roli wielkich mocarstw w XXI wieku mogą świadczyć 
ich wszystkie dotychczasowe działania na arenie międzynarodowej. 
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4.2. Rola wielkich mocarstw po ii wojnie światowej /

Momentami przełomowymi były z kolei przykładowo upadki mocarstw 
XX wieku. Tylko cztery lata I wojny światowej wystarczyły, żeby upadły 
Austro-Węgry, a na znaczeniu straciły Niemcy i Rosja. Zmniejszyło się 
również znaczenie Wielkiej Brytanii i Francji. Dalsze procesy i zmiany 
porządku międzynarodowego zachodziły przez następnych kilkadziesiąt 
lat – po roku 1918, a następnie po zakończeniu II wojny światowej.

Inna filozofia rozwoju polityczno-gospodarczego i  militarnego 
w krajach Wschodu i Zachodu doprowadziła w latach 90. XX wieku 
do jednego z największych przełomów –rozpadu układu bipolarnego 
i upadku Związku Sowieckiego, co dokonało się bez konfliktu zbrojnego 
(trzeciej wojny światowej).

Aktualnie rola wielkich mocarstw w kontekście bezpieczeństwa 
nadal jest niepodważalna (zwłaszcza w świetle zaistniałych zagrożeń).

4.2. Rola wielkich mocarstw po ii wojnie światowej

Znaczenie i potęga wielkich mocarstw nie jest wartością stałą, co wynika 
z nierównego tempa rozwoju poszczególnych społeczeństw i stopnia ich 
trwałości w bezpieczeństwie. Często bywa tak, że różne wykorzystanie 
tych samych możliwości prowadzi do zmniejszenia lub zwiększenia 
potencjału danych mocarstw.

O roli mocarstw w stosunkach międzynarodowych decyduje siła 
militarna, zapewniająca stabilność i rozwój społeczeństwa. Innymi słowy, 
chodzi o bezpieczeństwo. Mocarstwa regionalne muszą dysponować 
odpowiednimi siłami zbrojnymi, które strzegą ich interesów politycz-
nych, gospodarczych i kulturowych z dala od ich granic państwowych. 
Jednak przeznaczenie zbyt dużej części potencjału na rozwój potęgi mili-
tarnej zamiast na rozwój gospodarczy może doprowadzić do poważnego 
osłabienia siły państwa – podstawowego kryterium bezpieczeństwa 
narodowego.

Racjonalne zbilansowanie wydatków na cele obronne jest podstawą 
trwania potęgi i utrzymania pozycji wśród czołowych państw, decy-
dujących o porządku międzynarodowym. Ponadto w dobie integracji 
i globalizacji bardzo ważny staje się profesjonalizm elit politycznych 
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i jakość rządzenia p0aństwem. Należy jednak zaznaczyć, że niekiedy 
upadające mocarstwa wkrótce powracają do swojej dominującej roli, 
tylko najczęściej w zmienionej formie i z innym potencjałem. Do takich 
państw można zaliczyć: Rosję, Niemcy, Japonię, Chiny, Indie, Brazy-
lię. Nie mogłyby one trwale odgrywać roli mocarstw bez utrzymania 
wysokiego poziomu gospodarczego i odpowiednio dużego potencjału 
militarnego, zapewniającego bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.

Po zakończeniu II wojny światowej ówczesne mocarstwa (Stany Zjed-
noczone Ameryki, Związek Radziecki, Wielka Brytania, Chiny i Francja) 
zagwarantowały sobie stałe miejsce (stały się stałym członkiem) w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ i prawo weta, odmawiając tym samym przekaza-
nia części swoich uprawnień organizacji międzynarodowej. Ta decyzja 
stanowiła sprzeciw wobec pewnych form kontroli międzynarodowej.

Stany Zjednoczone, wypełniając mesjanistyczną wizję Thomasa 
Woodrowa Wilsona, polegającą na krzewieniu cywilizacji opartej na 
zasadach demokratycznych i stosowaniu etyki w polityce zagranicznej 
oraz w budowaniu stosunków międzynarodowych, czuły się obrońcą 
państw zagrożonych przez rozprzestrzeniający się komunizm. Przyjęły 
więc odpowiednią strategię.

Założenia tej strategii zaprezentował w dniu 12 marca 1947 roku 
prezydent USA Harry Truman. Pomagając gospodarczo Europie i Japo-
nii, Stany Zjednoczone umocniły swoją obecność militarną w wielu 
krajach świata, głównie w Europie. Już od 1970 r. państwo to miało 
ponad milion żołnierzy w trzydziestu krajach, było członkiem w czterech 
organizacjach obronnych i aktywnym członkiem piątej. Należało także 
do pięćdziesięciu trzech organizacji międzynarodowych. USA udzielało 
pomocy humanitarnej (i nie tylko) niemal stu państwom.

Od zakończenia II wojny światowej Związek Sowiecki wykazywał 
podobne tendencje na arenie międzynarodowej, promując ideę walki 
klas i konieczności niesienia pomocy w wyzwalaniu ludzkości spod 
jarzma kapitalizmu i dbając o poszerzenie swoich wpływów ideologicz-
nych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w świecie. Związek 
Sowiecki zawsze udzielał pomocy ruchom lewicowym, głównie w Azji 
i Ameryce Południowej. Realizując doktrynę ograniczonej suwerenno-
ści, dbał o utrzymanie Europy Środkowej w swoim obszarze wpływów 
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i uciekał się do interwencji militarnych w formie „bratniej pomocy”. 
Takie interwencje militarne miały miejsce na Węgrzech (w 1956 roku) 
i w Czechosłowacji (rok 1968). Wszystkie interwencje przyniosły wiele 
ofiar wśród ludności cywilnej i kończyły się internowaniem działaczy 
walczących o wolność i niepodległość.

Pozycję tych dwóch supermocarstw umocnił przede wszystkim fakt 
uzyskania możliwości wyprodukowania broni jądrowej i środków jej 
przenoszenia na bardzo duże odległości międzykontynentalne. Doko-
nywane próby naziemne i podziemne nakręcały spiralę zbrojeń do 
niespotykanych przedtem rozmiarów, co mogło grozić zniszczeniem 
życia na Ziemi.

Dwa supermocarstwa dyktowały warunki porządku międzynaro-
dowego przez lata 60., 70. i 80. XX wieku. To one decydowały o losach 
istnienia życia na naszej planecie.

Radykalna i gwałtowna zmiana w stosunkach międzynarodowych 
nastąpiła w 1991 roku. Koniec zimnej wojny, rozpad Związku Sowiec-
kiego i doświadczenia lat 90. w obszarze stosunków międzynarodowych, 
a także różnorodność zachowań – od tradycyjnego egoizmu mocar-
stwowego i  braku zaangażowania aż po „Solidarność” – dokonały 
transformacji pojęcia mocarstwowości.

Słabość organizacji międzynarodowych ukazywała się podczas 
konfliktów militarnych, zbiorowych operacji stabilizacyjnych i poko-
jowych pod egidą wielkich mocarstw. Ta słabość doprowadziła do 
większej swobody ich działań i próby wypełniania luki w stosunkach 
międzynarodowych. Jednocześnie spadek napięcia zmusił mocarstwa 
do zredefiniowania swych dotychczasowych ról, a także do większej 
powściągliwości zachowań. Atrybuty ich potęgi są obecnie w coraz więk-
szym stopniu wykorzystywane na rzecz społeczności międzynarodowej 
(w skali regionalnej i globalnej), w interesie jej bezpieczeństwa i pokoju.

Świat nadal nie jest bezpieczny i dzieje się tak z powodu zagro-
żeń, jakie przyniósł wiek XXI. Pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia, 
przede wszystkim dla wielkich mocarstw, w skali regionalnej i globalnej. 
Mocarstwa w nowej roli muszą bezwzględnie kształtować bezpieczeń-
stwo i warunki pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym. Stąd ich 
znaczenie nie maleje, raczej rośnie, a każde łamanie zasad współistnienia 

4.2. Rola wielkich mocarstw po ii wojnie światowej /
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i prawa międzynarodowego przez mocarstwo jest i będzie uznawane za 
czyn agresji, zaś zbrodniarze są i będą karani przez Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze.

4.3. Rola wielkich mocarstw w xxi wieku

Na początku XXI wieku poddano ocenie i weryfikacji dotychczasowe 
kryteria, na podstawie których określano państwo jako mocarstwo lub 
supermocarstwo. Jeśli obecnie przyjmiemy za podstawę oceny tylko 
trzy kryteria, tj. potencjał gospodarczy, możliwości rozwoju i siłę mili-
tarną, to okaże się, że na arenie międzynarodowej pozostaje tylko jedno 
supermocarstwo – Stany Zjednoczone Ameryki.

Od ataku terrorystycznego na World Trade Center i Pentagon roz-
poczęła się wojna z międzynarodowym terroryzmem, która de facto 
wychodzi poza granice USA i obejmuje wszystkie państwa miłujące pokój. 
Odtąd przyjęta strategia USA zakłada działania jednostronne w ramach 
sojuszu NATO lub partnerstwa. Opiera się na współpracy z wieloma 
organizacjami międzynarodowymi w celu zwiększenia stopnia bez-
pieczeństwa i potencjału obronnego przy jednoczesnym umacnianiu 
demokracji.

Obok „tradycyjnych” także inne czynniki świadczą o mocarstwo-
wości. Podlegają one ewolucji, a nawet prowadzą do nowych zjawisk. 
Pierwszym przykładem jest rozwój czynników ograniczających samo-
wolę i dowolność w postępowaniu w ramach prawa międzynarodowego. 
Kolejnym jest wzrost liczby organizacji międzynarodowych i ich zna-
czenia w bezpieczeństwie globalnym.

Dla małej i średniej wielkości państw mocarstwa stanowią obecnie 
ważny czynnik stabilizujący, co odbywa się poprzez działania polityczne, 
gospodarcze i militarne. Samo istnienie mocarstw świadczy o ewolucji 
bezpieczeństwa i możliwości umacniania demokracji w dzisiejszym 
świecie. Gwarantem tego procesu są sojusze (NATO i UE).

Mocarstwa jawią się jako podstawowe stabilizatory w układzie mię-
dzynarodowym. Przywilej bycia mocarstwem w XXI wieku wiąże się 
jednak z oczekiwaniami innych państw. Od mocarstw oczekuje się 
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brania odpowiedzialności za polityczne, społeczne i militarne bezpie-
czeństwo kooperatywne. Bycie mocarstwem stało się obecnie bardzo 
kosztowne, ponieważ w przypadku niepowodzeń wiąże się ze spadkiem 
liczby przywilejów i korzyści. Ponadto bogactwo i potęga militarna 
państw są czymś względnym. Nie wojny, lecz pokojowa współpraca 
państw o różnych systemach polityczno-społecznych stanowi racjo-
nalny model porządku międzynarodowego, w którym największą rolę 
odgrywają mocarstwa i supermocarstwa. Dużym problemem międzyna-
rodowym staje się fakt, że niektórzy przywódcy mocarstw nie wypełniają 
swojej odpowiedzialnej powinności na miarę oczekiwań XXI wieku.

Uwzględniając procesy zmian, wyzwania i zagrożenia oraz rolę, jaką 
powinny odgrywać mocarstwa w obszarze bezpieczeństwa zbiorowego, 
do grupy mocarstw w ostatnich latach można zaliczyć: USA, Chiny, Indie, 
Rosję, Brazylię i Unię Europejską. 

Na podstawie dociekań i wieloletnich badań bezpieczeństwa oraz 
dokonanego przeglądu roli i  polityczno-strategicznego znaczenia 
mocarstw w przeszłości i w obecnej nieprzewidywalnej rzeczywistości 
można wysunąć tezę, że XXI wiek będzie od mocarstw wymagał więk-
szej odpowiedzialności oraz większego zaangażowania w utrwalanie 
i utrzymywanie bezpieczeństwa i pokoju światowego.

Spełnienie tak poważnych misji w nader skomplikowanych uwarun-
kowaniach będzie wymagało znakomitego przygotowania w każdym 
obszarze. Przygotowania te powinny dotyczyć zarówno społeczeństw 
i ich potencjałów, jak i intelektualnej dyspozycji i kompetencji elit poli-
tycznych.
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Rozdział 1. / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE –  
POJĘCIE I STRUKTURA

Przedmiotem szczególnej troski w  bezpieczeństwie regionalnym 
i globalnym jest bezpieczeństwo narodowe (państwa) o charakterze 
wewnętrznym oraz zewnętrznym, dlatego istotne będzie tu uwzględnia-
nie założeń polityki i strategii państwa. Każde rozważanie o charakterze 
teoretycznym powinno być podporządkowane celowi głównemu, jakim 
w tym przypadku jest skuteczny system bezpieczeństwa narodowego 
w otoczeniu sojuszniczym – tego wymaga współczesność i nowe uwa-
runkowania XXI wieku.

Światowe ideologie XX stulecia (takie jak faszyzm i komunizm) 
praktycznie zakończyły swoje istnienie na początku nowego tysiąc-
lecia. Po wyjątkowo tragicznym okresie, jakim był wiek XX, ludzkość 
stanęła wobec nowych wyzwań i zagrożeń o odmiennym charakte-
rze w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Czy w nowym 
tysiącleciu istnieje ideologia, która może zagrażać ludzkości i cywilizacji? 
Dotychczasowe wydarzenia jednoznacznie wskazują, że jest nią funda-
mentalizm islamski. To, czego doświadczamy ze strony współczesnego 
terroryzmu, doprowadziło do rozpoczęcia z nim wojny, która została 
podjęta przez większość państw miłujących pokój i stabilny rozwój 
społeczny.

1.1 Istota bezpieczeństwa narodowego

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa jest o wiele szersze niż to 
z przeszłości i daleko wykracza poza kwestie militarne. Zasięg bez-
pieczeństwa podmiotowego i  przestrzennego wykazuje tendencje 
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wzrostowe. Pod względem etymologicznym bezpieczeństwo jest stanem 
i procesem, a to oznacza, że bezpieczeństwo jest w ciągłym rozwoju. 
Szeroki zakres bezpieczeństwa jest spowodowany coraz większą liczbą 
(kategorii) zagrożeń, do których zalicza się zagrożenia militarne i poza-
militarne.

Obecnie jesteśmy świadkami eksplozji zainteresowań i poszuki-
wań w obszarze nauki, teorii, metodologii i praktyki bezpieczeństwa, 
co prowadzi do umacniania się bezpieczeństwa w systemie dyscyplin 
naukowych. Nauki o bezpieczeństwie zdobywają swoje miejsce w insty-
tutach naukowo-badawczych, na uczelniach wyższych publicznych 
i  niepublicznych. Oznacza to, że bezpieczeństwo stało się jednym 
z poważniejszych przedmiotów nauczania na poziomie wyższym, a jego 
teoria zaczyna stanowić podstawę budowania efektywnych systemów 
bezpieczeństwa na wszystkich poziomach struktury państwa.

Należy przyznać, że co do istoty bezpieczeństwa opinie są podzielone, 
ponieważ bezpieczeństwo jest pojęciem wieloznacznym. W pierwotnym 
znaczeniu etymologicznym jest ono definiowanie jako stan pokoju, pew-
ności, wolności od zagrożeń, strachu bądź ataku. Szwajcarski politolog 
Daniel Frei proponuje skoncentrować poszukiwania istoty bezpie-
czeństwa jedynie na analizie obiektywnych i subiektywnych aspektów 
zagrożenia. W swoim modelu wymienia następujące elementy:

1 /   stan braku bezpieczeństwa, który charakteryzuje się wystę-
powaniem dużego rzeczywistego zagrożenia zewnętrznego, 
a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe (adekwatne);

2 /   stan obsesji występujący wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest 
postrzegane jako duże;

3 /   stan fałszywego bezpieczeństwa, który oznacza sytuację, gdy 
zagrożenie zewnętrzne jest poważne, a jego postrzeganie nie-
wielkie;

4 /   stan bezpieczeństwa, mający miejsce wtedy, gdy zagrożenie 
zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe 1.

Wynika z  tego, że bezpieczeństwo nie jest kategorią wyłącznie 
subiektywną. Jest to jednak zawężone postrzeganie bezpieczeństwa, 

1  D. Frei, Sicherheit: Grunndfragen der Weltpolitik, Stuttgard 1977, s. 17.
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gdyż pomija całą antologię zagrożeń jako zjawisk występujących w rze-
czywistości. Przez bezpieczeństwo rozumie się także proces, w którym 
stan bezpieczeństwa podlega dynamicznym zmianom, stosownie do 
istniejących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Brak w historii 
raz zbudowanego systemu bezpieczeństwa funkcjonującego przez wiele 
lat. To znaczy, że bezpieczeństwo jako wartość – najwyższa, absolutna 
i nieprzemijająca – musi podlegać ciągłemu rozwojowi, aby zachować 
skuteczność na danym poziomie.

Ciekawą definicję bezpieczeństwa sformułował jeden z najwybit-
niejszych amerykańskich polityków XX wieku Henry Kissinger, który 
twierdził, że bezpieczeństwo jest mniejsze, ale niepewność o wiele więk-
sza, bo istota współczesnego zagrożenia polega na tym, że jest ono 
niespodziewane i uderza w ludność cywilną, nad którą nie wiadomo 
jak zapanować.

„Zagrożonym stało się życie współczesnego człowieka, kultura będąca 
jego wytworem, społeczeństwo w którym żyje, państwo którego powin-
nością jest zapewnienie bezpieczeństwa, kontynent na którym przebywa 
i glob, gdzie zaistniało życie. Zagrożenia początkowo mało znaczące 
obecnie stały się tak istotne, że człowiek zamiast czerpać radość z życia 
wśród tych wszystkich dóbr, które sobie wytworzył i świata, który sobie 
podporządkował – poczuł strach i ułomność swojej potęgi” 2.

Można łatwo zauważyć, że w tych dwóch wypowiedziach powszech-
nie znanych autorów istnieje obawa wynikająca ze współczesnych 
zagrożeń, zwłaszcza takich jak światowy terroryzm. Z tego powodu 
zmieniły się priorytety, czyli hierarchia ważności problemów, które 
muszą być rozwiązywane przez politykę przy pomocy strategii.

Bezpieczeństwo w istocie zależy również od tego, co dzieje się wokół 
nas, od środowiska w którym żyjemy, bo przecież i tu występują zagroże-
nia różnego rodzaju, a także od nas samych, od naszego przygotowania 
i gotowości do sprostania tym zagrożeniom, bez względu na to, jakiego 
są one rodzaju.

2  J.F. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organi-
zacji społecznych, Kraków 2008, s. 5.



/ Część 4. / Rozdział 1. / Bezpieczeństwo narodowe – pojęcie i struktura

122 / 

Należy pamiętać, że podstawowymi elementami bezpieczeństwa są 
gwarancje nienaruszalności podmiotu i swoboda jego rozwoju. Oznacza 
to, że bezpieczeństwo jest zespoleniem dwóch składników, a mianowicie 
zapewnienia przetrwania i rozwoju podmiotu (państwa). Trzeba też 
przyznać, że nie są to dwie równorzędne kategorie tworzące systemy 
bezpieczeństwa. Zapewnienie przetrwania podmiotu stanowi funda-
ment bezpieczeństwa, dając podmiotowi możliwość fizycznego trwania. 
Zapewnienie bezpieczeństwa jest więc jednoznaczne z zapewnieniem 
trwania i przetrwania podmiotu. Pojęcie swobody rozwoju w kontekście 
bezpieczeństwa obejmuje warunki ochrony i obrony wartości interesów 
danego podmiotu w postępie cywilizacyjnym. Trafnie napisał w swojej 
książce J. Stańczyk: „istotą opartego na gwarancjach nienaruszalnego 
przetrwania i swobodach rozwojowych bezpieczeństwa jest pewność” 3. 
Pewność jest bowiem warunkiem obu tych składników, choć może być 
ona obiektywna lub subiektywna. Bezpieczeństwo w aspekcie seman-
tycznym można określić jako obiektywną pewność nienaruszalnego 
przetrwania i swobód rozwojowych.

Współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego zajmuje pierwszo-
planową pozycję i decyduje o losach jednostek, społeczności lokalnych 
i narodów (państw). Złożyło się na to wiele czynników, które są nadal 
aktualne. Są to:

    Po pierwsze – decyzja o losach jednostek i społeczeństw lokalnych, 
narodów rozumianych jako trwałe wspólnoty powstałe na gruncie 
wspólnoty losów, kultury, religii, języka, terytorium i życia gospodar-
czego przejawiającego się w świadomości narodowej jej członków.

    Po drugie – znaczenie państwa narodowego jako najwyższej formy 
organizacyjnej narodu, mającej realizować podstawowe cele, z któ-
rych najważniejszym jest bezpieczeństwo.

    Po trzecie – doświadczenie minionych wieków, wojen, zniszczeń, 
grabieży majątku narodowego i zniewolenia.

Syntezując problematykę bezpieczeństwa narodowego (państwa), 
należy zauważyć, że bezpieczeństwo stanowi dla jednostek, społeczności 
lokalnych i państwa pierwotną i naczelną potrzebę i wartość, a zarazem 

3  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 20.
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priorytetowy cel działania we wszystkich sektorach i na wszystkich 
poziomach struktury organizacyjnej państwa i samorządów.

W znaczeniu funkcjonalnym bezpieczeństwo narodowe (państwa) jest 
naczelną misją narodową, polegającą na permanentnym realizowaniu 
dwóch zasadniczych celów. Po pierwsze – ochrony oraz obrony wartości 
i interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami. 
Po drugie natomiast – tworzenia warunków (wewnętrznych i zewnętrz-
nych) do swobodnego rozwoju i sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Do wypełnienia misji zachowania bezpieczeństwa narodowego 
potrzebne są odpowiednie instytucje i struktura (zwana strukturą reali-
zacyjną lub systemem bezpieczeństwa narodowego). Właśnie dlatego, 
w znaczeniu strukturalnym bądź systemowym, bezpieczeństwo naro-
dowe to zorganizowane państwo zobowiązane pod względem prawnym 
do wypełniania podstawowych funkcji w tym obszarze.

W istniejących opracowaniach naukowych (krajowych i zagranicz-
nych) można spotkać różną interpretację samego pojęcia bezpieczeństwa 
narodowego. Tych definicji jest co najmniej kilka i każda z nich, pomimo 
różnej treści, dotyczy tego samego przedmiotu badawczego, tj. bezpie-
czeństwa narodowego (państwa).

W tym opracowaniu podamy dwie definicje tego samego terminu 
o różnej treści merytorycznej. Pierwsza definicja jest zawarta w Słowniku 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanym przez AON 
w 2003 roku. Brzmi następująco:

Bezpieczeństwo narodów to proces lub stan zapewniający funk-
cjonowanie państwa w podstawowych dziedzinach, umożliwiający 
przetrwanie, rozwój i swobodę realizacji interesów narodowych 
w konkretnym środowisku (warunkach) bezpieczeństwa, poprzez 
podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, redukowanie 
ryzyk oraz przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla 
jego interesów  4.

4  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2003.
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Druga definicja ma z kolei charakter autorski:

Bezpieczeństwo narodowe (państwa) to stan i proces zapew-
niający funkcjonowanie państwa w podstawowych obszarach, 
umożliwiający trwanie, przetrwanie i rozwój oraz swobodę reali-
zacji interesów narodowych.

Nietrudno zauważyć, że pojęcia bezpieczeństwa narodowego (BN) 
używa się zamiennie z pojęciem bezpieczeństwa państwa (BP). Dzieje 
się tak, ponieważ zagwarantowanie bezpieczeństwa narodowego jest 
naczelnym zadaniem polityki i  strategii państwa. W  tradycyjnym 
rozumieniu kładzie się nacisk na bezpieczeństwo zewnętrzne, jednak 
bezpieczeństwo narodowe ma także chronić wewnętrzne wartości 
społeczeństwa i państwa. Bezpieczeństwo narodowe jest interesem 
narodowym utożsamianym z  trwaniem i  przetrwaniem państwa 
i narodu, czyli ochroną integralności terytorialnej i niezawisłości poli-
tycznej. Oprócz trwania i przetrwania bezpieczeństwo narodowe chroni 
również takie wartości jak: suwerenność, niezawisłość, demokratyczny 
system społeczny i gospodarczy, prestiż w środowisku międzynarodo-
wym, ideologia, standard życia, a także wykazuje troskę o obywateli za 
granicą.

Wśród chronionych przez bezpieczeństwo narodowe wartości 
należałoby wyróżnić szczególnie cztery podstawowe, tj. przetrwanie, 
integralność terytorialną, rozwój i niezawisłość polityczną. W tym 
zakresie państwo decyduje, jakie wartości powinny być szczególnie 
chronione w ramach narodowej polityki bezpieczeństwa. Dobór stra-
tegii zależy w tym przypadku przede wszystkim od rodzaju interesów 
narodowych, uwarunkowań i potencjalnych zagrożeń.

Warto zaznaczyć, że poszczególne obszary bezpieczeństwa naro-
dowego nie są zbiorami odrębnymi. Występują między nimi pewne 
zależności, związki i jedynie dla celów badawczych (poznawczych) mogą 
być analizowane i oceniane osobno. Państwo zawsze jest rozpatrywane 
jako naczynie połączone.
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1.2. Cele bezpieczeństwa narodowego

Państwo (rozumiane jako złożona struktura społeczna usankcjonowana 
prawem konstytucyjnym) kieruje się określonymi przez politykę długo-
okresowymi celami. Realizacja tych celów jest naturalnym działaniem. 
Państwa liberalne zabiegały początkowo głównie o utrzymanie władzy 
i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz po części o kształtowanie stosun-
ków międzynarodowych.

Po pewnym czasie pojawiły się również inne ważne role, związane 
z funkcjonowaniem państwa demokratycznego. Troska o naród w pań-
stwie demokratycznym stanowi podstawową sferę funkcjonowania 
państwa. Rodzi się zasadnicze pytanie: jakie mogą być główne cele poli-
tyki państwa demokratycznego w obszarze bezpieczeństwa narodowego?

Udzielając odpowiedzi, należy sięgnąć do samego pojęcia celu, czyli 
„idealnie wyobrażonego, określonego przedmiotowo, podmiotowo i cza-
sowo skutku działania określonego podmiotu (państwa), przyszłego 
stanu rzeczy, konkretnego stanu otoczenia lub jego części, do którego 
świadomie ono [państwo] zmierza poprzez zaplanowane i racjonalne 
działania” 5.

Można również zadać kolejne pytanie: jakie jest podstawowe prze-
znaczenie państwa demokratycznego? Odpowiadając z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, można powiedzieć, że przeznaczeniem państwa jest 
realizacja potrzeb wszystkich jego żywotnych interesów, stanowiących 
wspólną wartość narodową, którą możemy określić jako cel działania. 
W tym znaczeniu cel działalności państwa stanowi szczególną pochodną 
potrzeb społecznych oraz możliwości państwa, wynikających z jego 
potencjału i swoistego przyzwolenia na ich realizację ze strony otoczenia 
międzynarodowego 6.

5  Por. Leksykon politologii wraz z aneksem: partie, parlament, wybory (1989–1997), 
praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, wyd. 3 popr. i uzup., 
Wrocław 1997, s. 46.

6  W. Pokruszyński, Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa narodowe-
go, Szczytno 2006, s. 13.
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Do stałych celów polityki państwa zalicza się m.in. siłę moralną 
i materialną państwa, wysoką pozycję międzynarodową, dobrobyt, roz-
wój, stabilność gospodarczą, zachowanie tożsamości narodowej oraz 
bezpieczeństwo narodowe.

Zaprezentowany podział celów polityki państwa wynika z potrzeby 
wyróżnienia priorytetowych wartości, do których zmierza naród. Sta-
nowią one ucieleśnienie najwyższej potrzeby, tj. trwania i przetrwania 
narodu jako niezależnego podmiotu w  systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. A czy cele polityki państwa są tożsame z celami 
narodowymi? Okazuje się, że gdy zaczynamy rozważać tę kwestię 
w aspekcie aksjologicznym, ma ona niemałe znaczenie w teorii i prak-
tyce. Należy tu uwzględnić fakt, że cele priorytetowe określa zawsze 
organ decyzyjny (polityczny). Praktyka potwierdza tezę, że interes pań-
stwowy nie zawsze jest zbieżny z interesem społecznym, choć różnice 
nie powinny być znaczące. Dobrze jest, kiedy społeczność akceptuje 
większość interesów państwa.

Mając na uwadze relacje pomiędzy rządzącymi a rządzonymi, należy 
zauważyć, że jedynym i najważniejszym w państwie suwerenem jest 
władza państwowa, niezależna od innej władzy ani przedmiotowo, ani 
podmiotowo. Oznacza to, że cele polityki bezpieczeństwa będą zawsze 
tworzone przez władzę państwową, natomiast droga dochodzenia 
do celu będzie zależała od strategii, stylu rządzenia i profesjonalizmu 
rządzących, a także od aktywności społecznej. W państwie demokra-
tycznym, w którym społeczeństwo obywatelskie może wyrażać swoje 
potrzeby, proces określania celów odbywa się z udziałem narodu za 
pośrednictwem parlamentu. Jeśli tak przebiega proces określania długo-
falowych celów, to mogą okazać się one tożsame z celami narodowymi, 
przynajmniej w ogólnych zarysach.

Zakłada się, że pierwszym warunkiem sukcesu państwa jest zapew-
nienie bezpieczeństwa, które osiąga się poprzez hierarchizowanie celów 
polityki państwa według kryterium wartości. Jeśli bezpieczeństwo jest 
najwyższą wartością, to i cele bezpieczeństwa zajmą odpowiednią pozy-
cję wobec innych celów polityki państwa.

Stanisław Bieleń pisze, że „środki polityki bezpieczeństwa państw 
obejmują rozmaite przedsięwzięcia, mieszczące się tak w ramach ich 
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funkcji wewnętrznej, jak i funkcji zewnętrznej. Jest to więc […] wzmac-
nianie potencjału wojskowego i potęgi gospodarczej, stabilizowanie 
dobrobytu społecznego i gwarantowanie rozwoju […]”  7. Podobnie wypo-
wiadali się i wciąż wypowiadają się inni znani aktorzy sceny politycznej. 
Można więc najogólniej stwierdzić, że celem państwa jest nieustanna 
praca na wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania w wymiarze 
wewnętrznym i zewnętrznym.

Dochodzimy tu do wniosku, że bezpieczeństwo narodowe (państwa) 
stanowi podstawowy cel i wartość najwyższą XXI wieku. Przemiana, jaka 
dokonała się po upadku układu bipolarnego i w wyniku zmian geopo-
litycznych, wynika z dostrzeżenia jednakowej rangi dwóch podmiotów 
bezpieczeństwa narodowego, tj. państwa i społeczeństwa. Tylko takie 
rozumienie polityki daje gwarancję trwania, przetrwania i rozwoju pań-
stwa w otoczeniu międzynarodowym (sojuszu).

1.3. Struktura bezpieczeństwa narodowego

Na wstępie warto wyjaśnić znaczenie terminu „struktura”, aby w następ-
nej kolejności opisać go w aspekcie poznawczym. Słownik języka polskiego 
PWN podaje, że struktura „to układ i wzajemne relacje elementów sta-
nowiących całość” 8. Natomiast według Słownika wyrazów obcych słowo 
to oznacza „układ składników tworzących całość; 2) system obejmujący 
wszystkie elementy oraz relacje między nimi” 9. W przypadku bezpie-
czeństwa narodowego (państwa) chodzi o jego strukturę organizacyjną, 
zawierającą wszystkie podstawowe elementy (kategorie) bezpieczeństwa 
i stanowiącą jedną całość systemu.

Bezpieczeństwo jako wartość nadrzędna dzieli się na bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo narodowe (BN) 

7  S. Bieleń, Polityki bezpieczeństwa państw, „Teka Komisji Politologii i Stosun-
ków Międzynarodowych PAN” 2010, t. 5, s. 68.

8  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.
9  Słownik wyrazów obcych, op. cit.
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z kolei dzieli się na bezpieczeństwo wewnętrzne (BW) i bezpieczeństwo 
zewnętrzne (BZ).

Rys. 2. Struktura bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne

W strukturze bezpieczeństwa narodowego pierwszorzędne zna-
czenie ma bezpieczeństwo wewnętrzne, bowiem zawiera ono takie 
kategorie bezpieczeństwa jak: bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, 
militarne, publiczne, ekologiczne, informacyjne, społeczne, kulturowe 
i religijne. Są to główne elementy struktury bezpieczeństwa narodowego, 
stanowiące podstawę racjonalnego funkcjonowania państwa.
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Znaczny wpływ na bezpieczeństwo narodowe ma bezpieczeństwo 
zewnętrzne, które wiąże się z takimi elementami jego struktury jak: 
bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, informacyjne, eko-
logiczne i kulturowe.

Bezpieczeństwo międzynarodowe (BMN), mające nadrzędną rolę 
wobec bezpieczeństwa narodowego, zawiera takie podstawowe kate-
gorie jak: systemy polityczne państw, regionalizacja i globalizacja, 
system bezpieczeństwa globalnego, instytucjonalizacja, polityka zagra-
niczna państw. Łatwo zauważyć, że bezpieczeństwo międzynarodowe 
ma o wiele szerszy zakres znaczeniowy niż bezpieczeństwo narodowe. 
Dzieje się tak, ponieważ bezpieczeństwo międzynarodowe jest nie 
tylko sumą bezpieczeństwa poszczególnych państw lub sojuszu – jest 
ono czymś więcej. „O jego istocie i zakresie stanowi zespół czynników, 
norm i mechanizmów międzynarodowych, a także oddziaływań, które 
zapewniają każdemu z państw, danego systemu międzynarodowego lub 
regionu (UE) większe lub mniejsze poczucie pewności niezagrożonego 
istnienia, przetrwania i swobód rozwojowych”  10. Oznacza to, że bezpie-
czeństwo międzynarodowe obejmuje nie tylko wartość egzystencjalną 
pojedynczych państw, lecz także wartości wspólne dla danego systemu 
(sojuszu). Te wartości to stabilność, pokój, równowaga, współpraca. 
O ich ochronie decyduje prowadzona przez państwa polityka i strategia 
bezpieczeństwa oraz całokształt więzi i instytucji międzynarodowych. 
Zasadniczą treścią bezpieczeństwa międzynarodowego jest eliminowa-
nie wszelkich zagrożeń dla istnienia, przetrwania, tożsamości i rozwoju 
państw i systemów międzynarodowych oraz kształtowanie pewności 
tych podmiotów (państw).

Bezpieczeństwo międzynarodowe można i należy traktować jako 
określoną sekwencję stanów, które składają się na proces społeczny 
w skali międzynarodowej. Mimo względnej trwałości i aspiracji, a także 
potrzeb i interesów państwa bezpieczeństwo zewnętrzne podlega pra-
wom ruchu systemów międzynarodowych, jako że impulsy do jego 
ewolucji wychodzą z dwóch środowisk, tj. wewnętrznego i zewnętrz-
nego, a zatem międzynarodowego.

10  W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, op. cit., s. 152.
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System bezpieczeństwa powinien być kompatybilny i  jednolity, 
oparty na umowie zawartej między suwerennymi państwami, zapewnia-
jącymi sobie bezpieczeństwo. Należy teraz przejść do następnej kwestii, 
a mianowicie do bezpieczeństwa wewnętrznego, najważniejszej czę-
ści struktury bezpieczeństwa narodowego (państwa), a konkretnie do 
charakterystyki podstawowych jego elementów (kategorii). W niniej-
szym opracowaniu mówi się o tylko tylu elementach bezpieczeństwa 
wewnętrznego, ile występuje kategorii zagrożeń w tym obszarze. W nie-
których materiałach Czytelnik może spotkać się z mniejszą lub większą 
liczbą kategorii bezpieczeństwa wewnętrznego. Zależy to od tego, które 
z zagrożeń brano pod uwagę podczas budowania struktury bezpieczeń-
stwa.

Każdorazowo należy uwzględniać fakt, że podmiotem bezpieczeń-
stwa jest człowiek wraz ze swoimi wartościami. Powinien być on zatem 
traktowany jako jednostka społeczna, a także element zbiorowości spo-
łecznej. Więzi w takim rozumieniu dotyczą przede wszystkim człowieka 
jako jednostki wyznającej konkretne wartości i wymagającej stosownej 
obrony i ochrony.

Procesy rozwoju historycznego wskazują, że najdoskonalszą formą 
zaspokojenia potrzeb jednostki w zakresie bezpieczeństwa jest państwo. 
Właśnie dlatego w literaturze często można spotkać się ze stwierdzeniem, 
że struktura świata ma charakter państwowy. W rozważaniach o bezpie-
czeństwie państwo jest postrzegane jako ważny uczestnik stosunków 
międzynarodowych, mający zasadniczy wpływ na stan i efektywność 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Znajomość struktury bezpieczeństwa 
wewnętrznego i znaczenia poszczególnych elementów systemu jest 
podstawowym obowiązkiem wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
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Rozdział 2. / BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

W strukturze bezpieczeństwa narodowego słusznie wydzielono bez-
pieczeństwo wewnętrzne (BW), rozumiane jako podstawowy element 
bezpieczeństwa państwa. To bezpieczeństwo wewnętrzne stoi na straży 
konstytucji, suwerenności, spokoju społecznego, porządku publicz-
nego, bytu narodowego, wolności i praw człowieka. Bezpieczeństwo 
wewnętrzne oznacza więc zapewnienie trwania, przetrwania i rozwoju 
jednostek i grup społecznych na terytorium państwa. Z tego też powodu 
każdemu rodzajowi zagrożenia odpowiadają kategorie bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje dziewięć kategorii bezpieczeń-
stwa: polityczne, ekonomiczne, militarne, publiczne, ekologiczne, 
informacyjne, społeczne, kulturowe i religijne. Każda z wymienionych 
kategorii ma swoje określone znaczenie. Pozostaje zatem zdefiniować 
pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Definicja autorska brzmi nastę-
pująco:

Bezpieczeństwo wewnętrzne to stan i proces zapewniający trwa-
nie, przetrwanie i rozwój jednostki oraz grup społecznych na 
terytorium państwa.

2.1. Bezpieczeństwo polityczne

Bezpieczeństwo polityczne ma pierwszorzędne znaczenie w strukturach 
bezpieczeństwa, a wynika to z faktu jego wpływania na pozostałe ele-
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menty struktury systemu. Kreatorem bezpieczeństwa politycznego jest 
polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa). W dalszych 
rozważaniach zaprezentowana zostanie kwestia polityki bezpieczeństwa 
w aspekcie teoretycznym i rzeczywistym wobec istniejących i przewi-
dywanych zagrożeń.

Głęboka wiedza o polityce i jej wpływie na bezpieczeństwo (zob. 
II część książki) pozwala zrozumieć, że polityka dotyczy różnych kon-
cepcji podmiotu lub przedmiotu i jest ściśle związana ze strategią, która 
wyznacza kierunki, metody i sposoby realizacji polityki. Nasuwa się przy 
tym pytanie, czy polityka jest jedna i niezmienna. Polityka nie występuje 
tylko w liczbie pojedynczej, polityk może być w kontekście bezpieczeń-
stwa co najmniej kilka, tj. polityka bezpieczeństwa, polityka gospodarcza, 
polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka militarna, polityka 
ekologiczna i inne.

Polityka bezpieczeństwa obejmuje działania danego podmiotu zmie-
rzające do osiągnięcia wcześniej przyjętych celów służących interesowi 
narodowemu. Trzymając się tradycyjnej roli państwa, można wnio-
skować, że polityka bezpieczeństwa jest domeną państw w wymiarze 
narodowym. Najczęściej spotyka się w literaturze definicje dotyczące 
polityki bezpieczeństwa narodowego albo bezpieczeństwa państwa 
(używanie tych terminów zamiennie nie jest zatem błędem, zwłaszcza 
gdy państwo ma charakter jednolity).

„Polityka bezpieczeństwa to celowa i zorganizowana działalność 
kompetentnych organów państwa, zmierzająca do stałego zapewnienia 
bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa w tworze-
niu bezpieczeństwa międzynarodowego” 1.

Działalność organów państwa w kontekście polityki bezpieczeństwa 
narodowego obejmuje ustalone cele i koordynację działania w zapew-
nieniu bezpieczeństwa. Tymi celami mogą być na przykład: obrona 
niepodległości, niezawisłości, suwerenności, obrona integralności 
terytorialnej, obrona porządku ustrojowego, ochrona praw człowieka 
i wolności, ochrona dziedzictwa narodowego, zapewnienie warunków 

1  A. Wawrzusiszyn, Bezpieczeństwo, strategia, system. Teoria i praktyka w zary-
sie, Warszawa 2015, s. 8.
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rozwoju cywilizacyjnego, ochrona środowiska naturalnego, udział 
w umacnianiu pokoju światowego bądź stabilizacja bezpieczeństwa 
międzynarodowego.

Wymienione wyżej cele polityki bezpieczeństwa nie powinny wzbu-
dzać u Czytelnika wątpliwości. Wyjątkiem może być jedynie znaczenie 
i realizacja suwerenności w kontekście zawartych sojuszów (NATO, UE). 
Suwerenność państwa jest zachowana także wtedy, gdy naród przyj-
mie (poprzez referendum) zobowiązanie do dobrowolnego wstąpienia 
w różnorakie sojusze i kiedy dobrowolnie (prawnie) może z przyjętych 
zobowiązań zrezygnować.

Bardzo ważną kwestią w bezpieczeństwie politycznym jest racja 
stanu. Pojęcie racji stanu dobrze definiuje Encyklopedia PWN, w któ-
rej czytamy: „Racja stanu to nadrzędny system interesów państwa, 
przedstawiany jako najwyższe dobro wspólne wszystkich obywateli 
i podmiotów politycznych” 2.

Znając znaczenie i treść dwóch powyższych pojęć, należy przejść 
do ukazania zależności zaistniałych między nimi. Co jest nadrzędne, 
co podrzędne? Co pierwotne, a co wtórne? Może często występują one 
jednocześnie i równolegle?

Jeśli przyjmiemy, że rolą polityki państwa jako podmiotu stosunków 
międzynarodowych jest generowanie celów możliwych do osiągnięcia 
w każdym ważnym obszarze bezpieczeństwa, to jest ona kreatorem racji 
stanu. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że bieżąca polityka państwa, 
którą można odnieść do jednej konkretnej koncepcji, realizowanej tylko 
w okresie jednej kadencji rządu, jest czymś innym innym niż polityka 
bezpieczeństwa realizowana w perspektywie wielu lat, której wyrazem 
jest racja stanu.

Wydaje się koniecznym ukazanie znaczenia celów politycznych, 
ponieważ są one najczęściej rezultatem odniesienia generowanych 
przez naród (państwo) interesów do prognozowanych i projektowanych 
warunków, w których państwo ma funkcjonować w przyszłości. „Naj-
bardziej trwałymi i stabilnymi, charakteryzującymi się małą dynamiką 
zmian, są cele – ideały, zawierające w swojej treści społeczne posłan-

2  Encyklopedia PWN, op. cit.
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nictwo narodu – swoisty mesjanizm. Określają one szczególny powód 
jego istnienia jako organizacji wielkiej grupy społecznej, orientują jego 
zachowania na arenie międzynarodowej i w bezpieczeństwie narodo-
wym. Do tego wszystkiego musi być wykonana wysoce profesjonalna 
długoterminowa prognoza. Bez prognoz państwo nie może dobrze 
funkcjonować” 3.

Zbiór celów i wartości musi mieć charakter długofalowy. Jest to najważ-
niejszy kanon (reguła), który oznacza, że cele i wartości wynikające z racji 
stanu muszą być wspólne dla większości obywateli i wymagają konsensusu 
sił politycznych. Długookresowe posłannictwo państwa jest określane 
mianem misji państwa. Ten społecznie akceptowany ideał ma stanowić 
główny wyznacznik roli państwa jako podmiotu oraz być trwałą i nie-
zmienną podstawą wszelkich decyzji podejmowanych przez kolejne rządy.

Na tej podstawie tworzy się zbiór priorytetowych zamierzeń poli-
tycznych narodu i państwa (określonych jako wizja państwa). Ustalone 
i przyjęte długoterminowe zamierzenia polityczne państwa powinny 
stanowić główną bazę do generowania strategii bezpieczeństwa naro-
dowego. Strategia zaś powinna dzielić zbiór celów na cele szczątkowe 
(sektorowe), właściwe dla wszystkich elementów systemu bezpie-
czeństwa narodowego. Z zapisów strategii bezpieczeństwa powinna 
wynikać koncepcja strategiczna realizacji polityki bezpieczeństwa pań-
stwa, uwzględniająca zasady i sposoby osiągania celów strategicznych 
w określonych uwarunkowaniach środowiska globalnego.

Gdy przyjmiemy za punkt wyjścia tradycyjne rozumienie polityki, 
czyli postrzeganie jej jako organizacji społeczeństwa pozostającego 
w strukturze państwa, kluczowego znaczenia nabiera kategoria władzy 
i jej rola (w podmiotowym i przedmiotowym funkcjonowaniu społeczeń-
stwa). Należy tu odnotować ważną rzecz – zróżnicowanie pojmowania 
władzy. Wychodząc z ogólnego pojęcia władzy (prawa rządzenia pań-
stwem), P. Winczorek starał się uporządkować jej pojmowanie według 
trzech zakresów:

    Pierwszy – władza występuje w wielkich grupach społecznych, lecz 
niekoniecznie opiera się na normach prawnych.

3  R. Zięba, Leksykon pokoju, Warszawa 1987, s. 156.
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    Drugi – dotyczy władzy publicznej opartej na normach prawa, lecz 
niekoniecznie realizowanej przez państwo i jego organy, np. wła-
dza samorządu.

    Trzeci – największy, dotyczy sprawowania władzy państwowej, przy 
czym każda władza państwowa jest władzą polityczną, zdobywaną 
w drodze wyborów parlamentarnych na określoną przez konstytucję 
kadencję. Władza państwowa jest jednocześnie władzą publiczną. Jej 
utrata może nastąpić tylko poprzez przegranie kolejnych wyborów.

Z punktu widzenia kategorii władzy bezpieczeństwo polityczne 
państwa można przedstawić jako wspólne działanie, ukierunkowane na 
osiągnięcie społecznie akceptowanych celów, zorganizowanie według 
przyjętych reguł działania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, 
ścisłe współdziałanie władzy z innymi państwami w ramach sojuszów 
i organizacji międzynarodowych.

Takie rozumienie władzy może być utożsamiane z perspektywą 
instytucjonalną, zmierzającą do uchwycenia prawidłowości rządzących 
procesem tworzenia określonego porządku wewnętrznego w państwie, 
utożsamianego z porządkiem władzy. Istotą bezpieczeństwa politycz-
nego może być forma organizacji społeczeństwa lub instytucja władzy 
w ujęciu politycznym.

Bezpieczeństwo polityczne może być definiowane jako prawo do 
swobodnego kształtowania własnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. 
Takie rozumienie sprowadza się do stwierdzenia, że bezpieczeństwo 
polityczne związane jest z suwerennym prawem do podejmowania 
decyzji przez władzę publiczną. Dotyczy to wszystkich istniejących 
sfer życia zbiorowego. Merytoryczne i profesjonalne sprawowanie wła-
dzy publicznej w zasadniczy sposób wpływa na jakość bezpieczeństwa 
narodowego (w strukturach sojuszniczych ma to kolosalne znaczenie 
w kontekście budowania wiarygodności państwa).

2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

Ekonomia zawsze zajmowała kluczowe znaczenie w różnych sys-
temach społecznych i  politycznych w  tym zakresie. XXI wiek 



/ Część 4. / Rozdział 2. / Bezpieczeństwo wewnętrzne

136 / 

stawia jednak nowe, bardziej złożone wyzwania bezpieczeństwu 
ekonomicznemu, dlatego zajmuje ono drugie miejsce w strukturze 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Na takie traktowanie bez-
pieczeństwa ekonomicznego wpłynęło kilka znaczących czynników. 
W wyniku XX-wiecznych kryzysów ekonomicznych (recesji) rozpa-
dały się wielkie systemy polityczno-militarne. Oznacza to, że nie ma 
racjonalnej polityki państwa bez prężnej i efektywnej gospodarki 
(czyli ekonomii). Nie bez znaczenia pozostaje także światowy kryzys 
finansowy z 2008 roku, w czasie którego banki utraciły płynność 
finansową. Różnorakie fakty z przeszłości powinny skłaniać polityków, 
ośrodki naukowe i badawcze do większego zaangażowania w roz-
wiązywanie problemów bezpieczeństwa ekonomicznego. W dobie 
procesów integracji, regionalizacji i globalizacji problem ekonomi-
zacji bezpieczeństwa powinien być nie tylko dostrzegany i doceniany, 
ale przede wszystkim stanowczo i konsekwentnie rozwiązywany. 
Niespotykana konkurencja, z jaką mamy dziś do czynienia, sprawia, 
że nawet najmniejsza zwłoka może negatywnie wpływać na rozwój 
danego sektora produkcji.

Po wprowadzeniu należy dokonać próby zdefiniowania kategorii 
bezpieczeństwa, jaką jest bezpieczeństwo ekonomiczne. Definicja Z. Sta-
chowiaka mówi, że:

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa to taki stan rozwoju krajo-
wego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność 
jego funkcjonowania – poprzez wykorzystanie wewnętrznych 
czynników rozwoju oraz zdolność do przeciwstawienia się naci-
skom zewnętrznym, mogącym zburzyć rozwój systemu 4.

Z tej definicji wynika, że dla bezpieczeństwa ekonomicznego pod-
stawowymi wartościami są poziom życia, rozwój gospodarczy i jego 
zdolność do dostarczania środków niezbędnych dla wszystkich sektorów 

4  Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 1994.
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bezpieczeństwa narodowego. Wiąże się to z tym, że gospodarka tworzy 
materialną bazę państwa w zasadniczych obszarach jego bezpieczeń-
stwa. Od stabilizacji ekonomicznej zależy rozwój państwa w różnych 
sytuacjach, w okresie pokoju i wojny.

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest złożonym problemem, co wynika 
z różnych uwarunkowań. Gospodarka państwa jest powiązana z part-
nerami zagranicznymi, ma ograniczony zakres regulacji procesów 
gospodarczych. Silna ingerencja państwa w gospodarkę ogranicza pry-
watną przedsiębiorczość albo deformuje mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki. Uzależnienie gospodarki od uwarunkowań zewnętrznych 
najlepiej zobrazowała światowa recesja finansowa z 2008 roku. Skut-
kiem takiej sytuacji może być nagły wzrost bezrobocia lub spowolnienie 
i zachwianie całej gospodarki, a tym samym niestabilność bezpieczeń-
stwa ekonomicznego.

W gospodarce wolnorynkowej rząd wypełnia trzy podstawowe funk-
cje, które dotyczą zapewnienia efektywności, sprawiedliwości podziału 
i  stabilności. Działania państwa na rzecz efektywności to wysiłki 
dążące do skorygowania ułomności rynku. Programy rządowe służące 
sprawiedliwości i równości wykorzystują techniki takie jak redystry-
bucja dochodu (odzwierciedlająca troskę społeczeństwa o ubogich czy 
upośledzonych). Polityka stabilizacji zmierza przede wszystkim do 
zredukowania szczytów i dolin cyklu gospodarczego przez zmniejsze-
nie stopy bezrobocia i inflacji, a także poprzez promowanie wzrostu 
gospodarczego.

Podsumowując kwestię działalności gospodarczej, mającej zasad-
niczy wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne, można powiedzieć, że 
znaczna część działalności gospodarczej jest zorientowana na przyszłość. 
Ilekroć budujemy nowy zakład, drogę czy autostradę, ilekroć zwięk-
szamy zasób samochodów lub komputerów, tylekroć zwiększamy czas 
kształcenia młodzieży, zwiększamy intensywność prac badawczych 
i przyczyniamy się do rozwoju przyszłej gospodarki, a tym samym do 
efektywności i skuteczności bezpieczeństwa ekonomicznego. Z tego 
względu każda decyzja rządu powzięta dziś musi owocować jutro, 
dlatego powinna być merytorycznie uzasadniona i uwzględniać dłu-
goterminową prognozę rozwoju gospodarczego.
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2.3. Bezpieczeństwo militarne

Poruszając kwestię bezpieczeństwa militarnego, należałoby się zastano-
wić, czy w XXI wieku nadal odgrywa ono znaczącą rolę w bezpieczeństwie 
narodowym i międzynarodowym. Czy po zakończeniu zimnej wojny 
i upadku Związku Sowieckiego nadal musimy rozwijać i unowocze-
śniać siły zbrojne, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa w układzie 
międzynarodowym?

Odpowiedzi na te pytania są różne i, co najważniejsze, nikt nie 
podważa istniejących zagrożeń, a tym samym nie neguje konieczno-
ści dozbrajania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa na wszystkich 
poziomach. Głoszone koncepcje budowania pokoju na zasadach wza-
jemnego zaufania odeszły w przeszłość. Czołowi przedstawiciele sceny 
politycznej niejednokrotnie zakładali, że świat będzie wolny od konflik-
tów militarnych. Twierdzenia te szybko zostały jednak zweryfikowane 
przez rozwój wydarzeń XXI wieku. W miejscu konfrontacji globalnej 
i groźby wojny nuklearnej pojawiły się nowe zagrożenia. Konflikty 
militarne nadal są zjawiskiem międzynarodowym o różnym zasięgu 
i o różnej skali.

Większość współczesnych zagrożeń jest związana z bezpieczeń-
stwem militarnym i wiąże się z takimi problemami jak konflikty etniczne 
i lokalne, fundamentalizm religijny, terroryzm światowy oraz konflikty 
zbrojne na różnym tle.

Proces redefinicji roli czynnika militarnego został wymuszony 
zmianami środowiska międzynarodowego i zmianami charakteru zagro-
żeń, co miało bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo militarne. 
Ponadto koncepcja bezpieczeństwa militarnego jest zawarta w Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku, Strategii Obronności RP 
z 2009 roku i w Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 r. W tych ważnych 
dla bezpieczeństwa dokumentach stwierdza się jednoznacznie gotowość 
do obrony terytorium i niepodległości w układzie sojuszniczym NATO.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zawiera m.in. zapis 
mówiący o tym, że przynależność do NATO w znaczący sposób wzmacnia 
nasze bezpieczeństwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że bezpie-
czeństwo RP musi być zagwarantowane przez własny potencjał obronny, 
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którego podstawową wartością są siły zbrojne. W czasie pokoju siły 
zbrojne mają zapewniać bezpieczeństwo i udzielać niezbędnej pomocy 
wojskowej organom władzy cywilnej (rządowej, samorządowej) na wypa-
dek katastrof i klęsk żywiołowych.

Siły Zbrojne RP stanowią najlepiej zorganizowaną część struktury 
państwowej, która decyduje o trwałości, stabilności, suwerenności i sile 
państwa oraz ma zapewniać bezpieczeństwo narodowe. Na arenie mię-
dzynarodowej armia danego państwa, jej potencjał i sprawność oraz 
profesjonalizm należą natomiast do podstawowych wyznaczników wize-
runku tego kraju, jego siły i wiarygodności wśród państw sojuszniczych.

W ramach zobowiązań sojuszniczych Siły Zbrojne RP biorą udział 
w misji zapewnienia zdolności państwa do obrony i przeciwstawienia 
się agresji oraz utrzymują gotowość do wykonania zadań związanych 
z obroną i ochroną nienaruszalności granic RP, do walki z terroryzmem 
w kraju i poza jego granicami, do rozwiązywania lokalnego lub regio-
nalnego konfliktu zbrojnego na obszarze odpowiedzialności NATO lub 
poza nim, do udziału w operacji obronnej poza granicami zgodnie ze 
zobowiązaniami sojuszniczymi w ramach art. 5. traktatu waszyngtoń-
skiego i do prowadzenia operacji strategicznej na terytorium RP.

Misje i zadania Sił Zbrojnych RP wiążą się z utrzymaniem odpo-
wiedniego poziomu zdolności operacyjnej, która powinna zostać 
zagwarantowana w dwóch zasadniczych okresach, a mianowicie w cza-
sie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego o małej skali. W pierwszym 
przypadku Siły Zbrojne RP gwarantują integralność terytorialną i nie-
naruszalność granic, stanowiące bezwzględny priorytet, oraz sprawne 
przejście do wykonywania zadań w  przypadku konfliktu, a  także 
możliwość zaangażowania się w operacje międzynarodowe zgodnie 
z  powziętymi zobowiązaniami. Natomiast w  przypadku konfliktu 
o małej skali zapewniają one obronę państwa. W razie konfliktu zbroj-
nego o dużej skali do zadań wojska należy wprowadzanie rozwiązań 
strategicznych dotyczących całości sił zbrojnych, przyjęcie na teryto-
rium RP sojuszniczych sił, wzmocnienie i udział w sojuszniczej operacji 
obronnej itd.

Siły Zbrojne RP utrzymują niezbędny potencjał sił do prowadze-
nia działań antyterrorystycznych, do przeciwdziałania asymetrycznym 
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i pozamilitarnym zagrożeniom, a także do rozwiązywania sytuacji kry-
zysowych w ramach wsparcia działań władz cywilnych.

Zasadniczy wpływ na osiąganie pożądanego stanu gotowości ope-
racyjnej SZ RP będą miały takie czynniki jak: zdolność do działania 
w środowisku sieciocentrycznym, skuteczność zaangażowania (w tym 
poziom i  jakość wyposażenia technicznego najnowszej generacji), 
poziom wyszkolenia, możliwości zintegrowanej logistyki, zdolności 
ekspedycyjne, rozszerzona współpraca cywilno-wojskowa i profesjona-
lizacja. Kolosalne znaczenie ma struktura organizacyjna sił zbrojnych. 
Powinna ona odpowiadać charakterowi i specyfice przypisanych im 
misji oraz konieczności zapewnienia zdolności operacyjnych w czasie 
pokoju, zagrożenia i wojny. Siły zbrojne muszą być gotowe do osłony 
strategicznej i zapewnienia sprawnego mobilizacyjnego rozwinięcia 
w celu odpowiedniego zwiększenia potencjału obronnego państwa.

Aktualnie Siły Zbrojne RP dzielą się na pięć rodzajów sił zbrojnych. 
Są to: Wojska Lądowe (WL), Siły Powietrzne (SP), Marynarka Wojenna 
(MW), Wojska Specjalne (WS), Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). 

Wojska Lądowe stanowią podstawowy trzon sił zbrojnych. Ich 
głównym przeznaczeniem jest obrona przed atakiem lądowo-powietrz-
nym w dowolnym rejonie kraju, w obliczu każdej formy zagrożenia 
militarnego. Cechuje je duża siła ognia, manewrowość i odporność na 
uderzenia przeciwnika, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technik 
prowadzenia walki oraz wielopłaszczyznowe współdziałanie z pozosta-
łymi rodzajami sił zbrojnych. Ponadto WL są przygotowane do realizacji 
zadań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski, związa-
nych z zapewnieniem bezpieczeństwa, pełnieniem misji pokojowych, 
stabilizacyjnych i humanitarnych oraz udziałem w akcjach dotyczących 
likwidacji klęsk żywiołowych.

Siły Powietrzne są drugim rodzajem sił zbrojnych, a ich zadaniem jest 
obrona powietrzna kraju i wsparcie Wojsk Lądowych. W ramach narodo-
wego systemu obrony powietrznej, który jest zintegrowany z systemem 
sojuszniczym NATO, SP wykonują zadania z europejskim systemem 
cywilno-wojskowym. Ich trzonem są przygotowane do wykonywania 
zadań skrzydła lotnictwa taktycznego i lotnictwa transportowego oraz 
brygady rakietowe i brygada radiotechniczna.
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Marynarka Wojenna jest przeznaczona głównie do obrony granicy 
morskiej RP i strefy odpowiedzialności sojuszniczej, ochrony żeglugi 
i interesów gospodarczych Polski na akwenach morskich oraz wybrze-
żach. Trzon MW stanowią flotylle okrętów i brygada lotnictwa.

Wojska Specjalne są przeznaczone do wykonywania zadań o zna-
czeniu strategicznym i zadań operacyjnych w okresie pokoju, kryzysu 
i wojny. Stanowią samodzielne oddziały, złożone z wyselekcjonowanych, 
specjalnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, przygotowanych 
do działań w niewielkich grupach o różnym składzie w środowisku 
podwyższonego ryzyka.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, 
powołanym na mocy ustawy z dnia 1 stycznia 2017 roku. Ich struktura 
opiera się na jednostkach brygadowych. Głównymi zadaniami Wojsk 
Obrony Terytorialnej są:

    operacyjne przygotowanie i utrzymanie gotowości infrastruk-
tury obronnej, związanej z rodzinnym miejscem pochodzenia 
i zamieszkania;

    ścisłe współdziałanie i wspieranie wojsk operacyjnych podczas 
działań bojowych w rejonach odpowiedzialności jednostek OT, 
udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych i podczas katastrof 
ludności cywilnej;

    prowadzenie działań nieregularnych (w ramach struktur podziem-
nych) na obszarze opanowanym przez przeciwnika (rozpoznanie 
i likwidowanie).

W skład sił zbrojnych wchodzą: 1) Żandarmeria Wojskowa (ŻW) 
jako ich wyodrębniona i wyspecjalizowana służba, mająca oddziały 
manewrowe, specjalne, wydziały i placówki ŻW; 2) Służba Wywiadu 
Wojskowego (SWW); 3) Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

W Siłach Zbrojnych RP występują jednostki o charakterze pomoc-
niczym i zabezpieczającym funkcjonowanie sił zbrojnych w różnych 
sytuacjach, pozostające poza składem organizacyjnym jednostek zasad-
niczych.

W wojnach przyszłości pojedyncze kraje nie będą miały szans na 
zwycięstwo. Należeć będą one do wielkopaństwowych koalicji. Można 
przypuszczać, że za konieczność uznać należy systemową nowelizację 
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systemów już istniejących, a nie tworzenie nowych, gwarantujących 
międzynarodową stabilność. Wysiłek koalicji powinien być skupiony 
na zdobyciu i utrzymaniu przewagi informacyjnej, zapobieganiu woj-
nie, wyprzedzaniu przeciwnika w działaniu i demonstracji siły przed 
zadaniem decydującego ciosu. W konsekwencji powinno to prowadzić 
do kształtowania przewidywalnych zachowań przeciwnika i narzucania 
mu warunków działań. Dlatego większą uwagę poświęcać się będzie 
prawdopodobnie izolowaniu przeciwnika na arenie międzynarodowej 
i jednocześnie poszerzaniu kręgu sojuszników oraz zjednywaniu sobie 
krajowej opozycji. Należy też mieć na uwadze fakt, że działanie słab-
szego przeciw siłom koalicji będzie polegało z pewnością na asymetrii 
i stosowaniu sposobów i zasad walk niekonwencjonalnych.

2.4. Bezpieczeństwo publiczne

W niektórych dziedzinach życia społecznego bezpieczeństwo publiczne 
ma znaczenie priorytetowe. O roli bezpieczeństwa publicznego w pań-
stwie, jego strukturze i organach stojących na straży bezpieczeństwa 
obywateli traktuje zasadnicza merytoryczna część tego podrozdziału.

Ważna rola bezpieczeństwa publicznego wynika z zagrożeń, jakie 
pojawiły się w XXI wieku. Nietrudno dostrzec, że poczucie zagroże-
nia nie maleje, lecz rośnie z każdym dniem, w każdym środowisku, 
tj. na lądzie, w wodzie, powietrzu i kosmosie. Stan poczucia zagrożenia 
negatywnie wpływa na rozwój cywilizacyjny jednostek i społeczeństw, 
ponieważ oddziałuje na kształtowanie wartości podmiotu we wszystkich 
obszarach życia. Obecnie uważa się, że zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego obywatelom w kraju i za granicą stanowi podstawowy 
życiowy warunek duchowego i materialnego rozwoju całej grupy spo-
łecznej zorganizowanej w państwo.

Skoro już wiadomo, jaką rolę odgrywa bezpieczeństwo publiczne 
w dzisiejszej rzeczywistości, to następnym krokiem będzie jego zde-
finiowanie. Tu należy wyraźnie zastrzec, że zdefiniowanie pojęcia 
bezpieczeństwa publicznego nie jest łatwym zadaniem. Trudności 
wynikają z faktu, że w literaturze przedmiotu można spotkać się z dwo-
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jakim rozumieniem tego pojęcia. Powszechnie wyróżnia się bowiem 
bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, a najczęściej łączy się 
je w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Choć te dwie kwestie uwi-
daczniają się w działaniu organów stojących na straży bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, to w znaczeniu metaforycznym mają swoją 
odrębną treść znaczeniową. Zwłaszcza w literaturze prawniczej przyjęło 
się stosowanie tych określeń łącznie, poprzez zestawianie ich w jeden 
termin „bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Żyjemy w epoce dynamicznego rozwoju technologicznego, który 
przynosi wiele pozytywnych elementów rozwoju cywilizacji, a jedno-
cześnie wiele ujemnych zjawisk społecznych w państwie. To powoduje 
zmienność różnych sytuacji w czasie i na niewielkim obszarze, dlatego 
istnieją trudności w rozdzieleniu tych dwóch pojęć, jakimi są bezpie-
czeństwo publiczne i porządek publiczny. Kwestia podziału jest jednak 
oczywista, ponieważ nie można traktować ich ani jako równorzędnych, 
ani jako równoznacznych, mimo że w wielu przypadkach ich treści 
merytoryczne się pokrywają. Istnieją bowiem takie zachowania, które 
będąc naruszeniem porządku publicznego, stanowią jednocześnie zagro-
żenie bezpieczeństwa publicznego. Przykładów życie dostarcza bardzo 
wiele, np. łamanie przepisów w ruchu drogowym jest traktowane jako 
naruszenie porządku publicznego (wykroczenie), a jednocześnie jest 
zagrożeniem bezpieczeństwa jednostki i jej mienia.

Definicja autorska brzmi następująco:

Bezpieczeństwo publiczne to stan zaistniały w obszarze państwa, 
powstały w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony osób oraz 
mienia przed zagrożeniami na lądzie, wodzie i w powietrzu.

W przytoczonej definicji zawarte zostały wszystkie typy zagrożeń 
w trzech zasadniczych środowiskach (pominięto kosmos), a także sys-
temy obrony i ochrony. Definicja zwraca uwagę na organizację systemu 
bezpieczeństwa publicznego, na czele którego stoi Minister Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji. To ministerstwo odpowiada (zgod-
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nie z aktami normatywnymi) za bezpieczeństwo i porządek publiczny 
w państwie.

Od 1999 roku można zaobserwować wyraźny podział organów admi-
nistracji specjalnej na organy administracji niezespolonej i administracji 
zespolonej. W skład administracji zespolonej wchodzą służby, inspekcje 
i straże, kierowane przez kierowników, komendantów i inspektorów, 
mające związek z lokalnym życiem zbiorowym. Ich podstawowym zada-
niem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Reformy 
ustrojowe miały wpływ na strukturę i organizację oraz funkcjonowanie 
tych organów.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 roku o działaniach admi-
nistracji rządowej stanowi właściwy minister sprawujący nadzór nad 
działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Obrony Cywilnej Kraju. „Na podstawie oceny zadań określonych w prze-
pisach prawa można stwierdzić, że Policja i Straż Graniczna są głównymi 
podmiotami w sferze bezpieczeństwa publicznego, natomiast pozostałe, 
tj. Państwowa Straż Pożarna i Obrona Cywilna Kraju – w sferze bezpie-
czeństwa powszechnego” 5. W całym jednak systemie bezpieczeństwa 
publicznego Policja odgrywa szczególną rolę, gdyż ponosi odpowie-
dzialność za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. 
Pozostałe podmioty stanowią bardzo ważne uzupełnienie i skuteczne 
wzmocnienie tego stanu.

Dokonujące się w państwie zmiany społeczne, gospodarcze, poli-
tyczne i kulturowe wymuszają konieczność dostosowywania norm 
prawnych i metod działania organów funkcjonujących w państwie do 
nowych warunków. Takie zmiany następują również w zakresie praw-
nym i strukturalnym oraz funkcjonalnym Policji. Głównym celem tych 
zmian jest zapewnienie skuteczności realizacji podejmowanych dzia-
łań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Duże zmiany 
w Policji następowały głównie w dwóch okresach, tj. w latach 1990–1998 
i w roku 1999. 1 stycznia 1999 r. Policja weszła w struktury zespolonej 
administracji rządowej – z wojewodą jako zwierzchnikiem na poziomie 

5  B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemo-
wym zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2006, s. 92.
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wojewódzkim i starostą jako zwierzchnikiem na poziomie powiatu. 
Już ten fakt w sposób zasadniczy wpłynął na zmianę prawnoustrojową 
Policji.

Bezpieczeństwo publiczne nie może być rozpatrywane wyłącz-
nie w kategoriach państwa, choć ze względu na globalizację niektóre 
obszary znajdują się poza zakresem jego możliwości. Problematyka ta 
ma swoje odzwierciedlenie w regulacjach międzynarodowych (regional-
nych), zwłaszcza w prawie unijnym, a tym samym w prawie krajowym. 
W teorii bezpieczeństwa publicznego kluczową kwestią jest ochrona 
wartości przed bezprawnymi działaniami. Istotne jest również dążenie 
do niezakłóconego funkcjonowania społeczeństwa.

2.4.1. Policja – główny organ bezpieczeństwa publicznego

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zmianie sytuacji ustrojowej 
w kraju zaszła pilna konieczność stworzenia nowej Policji, przystoso-
wanej do warunków państwa demokratycznego. Społeczeństwo polskie 
oczekiwało Policji humanitarnej, przyjaznej, opiekuńczej, stojącej na 
straży godności obywateli i ochrony praw człowieka.

Opierając się na doświadczeniach z  przeszłości, autorzy nowej 
ustawy o Policji znacznie ograniczyli uprawnienia policjanta. Oczeki-
wania społeczeństwa znalazły swój wyraz w ustawie.

Nowa Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku rozwiązała byłą 
Milicję Obywatelską i utworzyła Policję jako umundurowaną i uzbro-
joną formację służącą społeczeństwu w państwie demokratycznym, 
przeznaczoną do ochrony i obrony obywateli. Do zadań Policji od tego 
momentu należy utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Założeniem ustawy było uregulowanie kwestii związanych z Policją 
i funkcją policjanta. Pierwsza część ustawy dotyczy organizacji Policji 
jako organu administracji państwowej regulującego zadania państwa 
w obszarze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Druga 
część to zbiór przepisów regulujących status służbowy policjanta. Okre-
ślono tam również jego prawa i obowiązki.

Strukturę prawno-organizacyjną Policji należy rozpatrywać w syste-
mie podmiotów bezpieczeństwa i porządku publicznego. System ten nie 
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jest jednolity i obejmuje różne organy, instytucje czy jednostki organi-
zacyjne. Wpływ na to ma wiele czynników, które często są związane ze 
zmiennością zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Postępująca integracja i globalizacja, masowe migracje ludności, 
klęski żywiołowe i ekologiczne, zagrożenia techniczne i terroryzm to 
sytuacje, w których podstawowe znaczenie ma koordynacja działań 
ratowniczych.

W sytuacjach nadzwyczajnych, spowodowanych zagrożeniem ze 
strony człowieka lub natury, najważniejsze staje się skuteczne przeciw-
działanie, obecność zgromadzonych sił i środków oraz profesjonalne 
kierownictwo akcji ratunkowej (dowodzenie). W zależności od rodzaju 
zagrożenia i jego skali należy angażować te straże i służby oraz inspekcje, 
które będą je jak najskuteczniej niwelować.

Kolejne przepisy ustawowe (obecnie obowiązujące) wyróżniają inne 
kategorie znaczeniowe: służby, inspekcje i straże. Bez względu na jakość 
uznawanych kategorii należy zawsze mieć na uwadze art. 5 Konstytucji 
RP, zgodnie z którym państwo strzeże niepodległości swojego terytorium, 
zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela, strzeże dziedzictwa 
narodowego i zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju. A to oznacza, że zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego należy w pierwszym rzędzie do państwa i jego 
organów powołanych do tego ustawą.

Zarówno obywatele, jak i inne osoby znajdujące się na terytorium RP 
czują się bezpieczne i wolne nie wtedy, kiedy przysługują im prawa okre-
ślone w konstytucji i w innych aktach prawa, ale wtedy, gdy ich prawa są 
realizowane i chronione przez odpowiednie organy i instytucje państwa 
demokratycznego. Zatem bezpieczeństwo jest oczywistym zapotrzebo-
waniem i interesem każdego człowieka, w każdej sferze, w każdej sytuacji 
i w każdym środowisku (na lądzie, wodzie i w powietrzu).

Szeroki zakres zadań państwa w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
publicznego wymusza konieczność powierzania ich różnym organom, 
w tym m.in. organom administracji rządowej i samorządowej.

Inne będą bezpośrednie efekty działań zapobiegawczych, inne 
efekty działań interwencyjnych, a jeszcze inne represyjnych, pomimo 
że wszystkie działania mają wspólny cel – zapewnienie bezpieczeństwa 
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i porządku publicznego. Dlatego należy mieć na uwadze również funk-
cje, jakie wypełnia Policja w państwie demokratycznym. Termin „funkcja” 
ma różne znaczenia, chociaż najczęściej jest związany z rezultatami 
jakiegoś działania i wtedy oznacza zaspokojenie określonej potrzeby. 
W niniejszym rozważaniu taką potrzebą jest bezpieczeństwo publiczne 
i porządek publiczny, które zapewnia przede wszystkim Policja. Po tym 
dłuższym wprowadzeniu należy przedstawić funkcje Policji w państwie 
demokratycznym. Są to takie funkcje jak:

    funkcja operacyjna,
    funkcja interwencyjna,
    funkcja wykrywania i rozpoznania,
    funkcja kontrolno-orzekająca,
    funkcja wykonawcza,
    funkcja wychowawcza,
    funkcja ochronna.

Funkcja operacyjna Policji polega na pracy za pomocą różnych 
technik zmierzających do uzyskania informacji niezbędnych do uda-
remnienia i wykrycia przestępstw. Tę funkcję cechuje przede wszystkim 
tajność, szybkość i skuteczność w działaniu. Praca operacyjna Policji 
polega na wykonywaniu zadań mających na celu rozpoznanie, rozpra-
cowanie i uzyskanie dowodów pozwalających na wykrycie sprawców 
przestępstw, które w następstwie posłużą do udowodnienia im winy. 
Ważne znaczenie w przypadku tych czynności ma tajność.

Wiele spraw nie byłoby wykrytych, gdyby były prowadzone w sposób 
jawny. Przestępcy, głównie ci działający w grupach zorganizowanych, 
posługują się metodami wielokrotnie sprawdzonymi w różnych sytu-
acjach. Tylko przez utajnioną pracę Policji (CBŚ) wykrycie może być 
skuteczne. Funkcjonariusze policji podczas pracy operacyjnej mogą 
zgodnie z prawem kontrolować korespondencję, korzystać z informa-
torów, dokonywać zakupu kontrolowanego, niejawnie kontrolować 
przemieszczanie się przesyłek bądź używać innych środków w celu 
ujawnienia działań niezgodnych z prawem. Zasady stosowania tych 
środków reguluje ustawa o Policji. Praca policjanta jest trudna, ale dzięki 
niej mamy pewność, że jesteśmy pod ochroną profesjonalistów, którzy 
wykryją sprawców przestępstw i udowodnią im winę.
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Funkcja interwencyjna Policji jest wykonywana przede wszystkim 
za pomocą interwencji bezpośredniej. Dotyczy to zarówno sytuacji, 
w której policjant dokonuje tylko pouczenia, jak i tych sytuacji, w któ-
rych policjant jest zmuszony do zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego. Faktyczną podstawą do interwencji jest konieczność 
natychmiastowego działania Policji w celu ochrony bezpieczeństwa 
obywateli bądź bezpieczeństwa porządku publicznego. Sytuacja taka 
może mieć miejsce w mieszkaniu prywatnym lub miejscu publicznym. 
Policja interweniuje też podczas awantur domowych i broni ofiar prze-
mocy w sytuacji zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
zdarzeń wiążących się z ujawnieniem przestępstwa bądź przeciwdzia-
łaniem mu. Środki przymusu bezpośredniego należą do uprawnień, 
z których korzysta funkcjonariusz. Wykorzystuje je podczas interwencji 
w celu zmuszenia danej osoby do określonego działania i posłuszeństwa 

– zgodnie z obowiązującą ustawą o Policji.
Funkcja wykrywania i rozpoznania polega na działaniu Policji w każ-

dej sytuacji jako organu wykrywania, rozpoznawania i ścigania, jest 
nastawiona na ujawnienie sprawców przestępstwa lub wykroczenia. Jest 
to jedno z podstawowych zadań Policji. Organy ścigania posługują się 
różnorodnymi środkami i metodami działania operacyjnego. Niekiedy 
proces wykrywania sprawców trwa bardzo długo. Policja, uzyskując 
informację z różnych źródeł o wykroczeniu, stosuje zasadę mniejszej 
lub większej doniosłości. W takich przypadkach wykorzystywany jest 
środek przewidziany w kodeksie wykroczeń bądź kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczeniu.

Funkcja kontrolno-orzekająca jest realizowana przez Policję poprzez 
kontrolę przestrzegania przepisów prawa oraz orzekania w postępowa-
niu mandatowym (w sprawach związanych wykroczeniem). Funkcja ta 
daje Policji jako stróżowi prawa możliwości sprawdzenia, czy przepisy 
prawa są wykonywane lub przestrzegane przez ich adresatów. Stwierdze-
nie zgodności powoduje ustalenie zaleceń odpowiednio do wykroczenia. 
Funkcjonariusz policji korzysta wówczas ze środków przewidzianych 
w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniu.

Postępowanie mandatowe jest najszybszym i  najłagodniejszym 
rodzajem postępowania w sprawach o wykroczenie. Ma ono na celu 
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szybką reakcję na naruszenie prawa i cechuje się natychmiastową czyn-
nością w sprawie – nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego. 
Przesłanką do zastosowania tej formy postępowania jest wykroczenie 
kwalifikujące się do postępowania mandatowego, gdy ujęto sprawcę na 
gorącym uczynku bądź bezpośrednio po popełnieniu tegoż wykroczenia 
lub stwierdzono je za pomocą urządzenia kontrolnego lub pomiarowego 
(nie może być przy tym wątpliwości co do winy osoby popełniającej 
czyn zabroniony). Policjant, nakładając grzywnę, musi określić jej wyso-
kość, treść zarzuconego wykroczenia i poinformować sprawcę o prawie 
odmowy i ewentualnych konsekwencjach nieprzyjęcia mandatu karnego.

Funkcja wykonawcza (egzekucyjna) Policji polega na wykonywaniu 
zadań zleconych przez sądy, prokuratury bądź inne upoważnione do 
tego organy. Spełniając przesłanki tej funkcji, policjant przeprowadza 
również egzekucje decyzji wydanych przez te organy. Stosując się do tego 
przepisu, Policja wykonuje zadania wynikające z ustawy poprzez prze-
prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie. Sąd 
lub prokurator może wydać polecenie wykonania określonych czynności 
dowodowych, gdy rozpatrywany wniosek o ukaranie jest niekompletny 
i zaistnieje konieczność jego uzupełnienia. Takie przypadki w praktyce 
zdarzają się bardzo często, ale są konieczne.

Policja prowadzi także czynności wyjaśniające dla instytucji mają-
cych uprawnienia oskarżyciela publicznego. „Zalecają one formacji 
przeprowadzenie niezbędnych czynności dla stwierdzenia, czy jest 
podstawa do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, i zlecają zebranie 
danych koniecznych do jego sporządzenia” 6.

Policja wykonuje również czynności w zakresie postępowania przy-
gotowawczego w sprawach o przestępstwa (w formie dochodzenia lub 
śledztwa). Rezultaty pracy funkcjonariuszy są dostarczane określonym 
organom jako zabezpieczony dowód przestępstwa. Upoważnione organy 
mogą zlecić zadanie polegające na udzieleniu pomocy lub asysty na czas 
wykonywania egzekucji administracyjnej i cywilnej. Pomoc to służba, 
w której funkcjonariusz policji ma obowiązek towarzyszyć organowi 

6  A. Szymański, D. Walczak, E. Krzyżak, Podręcznik policjanta, Szczytno 2004, s. 115.
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egzekucyjnemu, który z różnych przyczyn napotkał trudności w wyko-
nywaniu swoich czynności egzekucyjnych.

Funkcja wychowawcza Policji polega na wykonywaniu zadań spo-
łeczno-organizatorskich mających na celu profilaktykę przestępstw. 
Wiąże się ona z podstawowym zadaniem wynikającym bezpośrednio 
z ustawy. Policja, poprzez inicjowanie i organizowanie konkretnych 
działań, ma za zadanie zapobiegać przestępczości bądź wykroczeniom. 
Cele te w różnych formach są realizowane przez dobrze przygotowanych 
profesjonalistów po to, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. 
Zakres środków możliwych do wykorzystania jest ogromny, gdyż zmie-
niają się warunki życia społecznego, stąd i środki przekazu powinny 
podążać za zmianami. Wychowanie polega na uczeniu, jak należy postę-
pować w życiu prywatnym i społecznym, tak aby nie popadać w konflikt 
z prawem bądź by chronić najbliższych przed niebezpieczeństwem. Poli-
cja działa wszędzie tam, gdzie można zrobić coś, by ostrzec, nauczyć lub 
wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki lub grupy spo-
łecznej. Policja wdraża różnorakie programy, publikuje ulotki i nagrania 
w mediach, spotyka się z młodzieżą w szkołach po to, by uświadomić 
ludziom, co jest zagrożeniem i w jaki sposób można zostać oszukanym.

Funkcja ochronna polega na ochronie wszelkich cennych dóbr. Poli-
cja została powołana po to, by wykonywać zadania z zakresu ochrony 
życia i zdrowia osób oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Chroni ona także mienie przed bezprawnymi zamachami. 
Dobra te są czymś ważnym w życiu człowieka, gdyż bezpieczeństwo 
związane ze zdrowiem i życiem osobistym daje ludziom komfort sta-
bilnego bytu. Policja dba o to, by każdy obywatel, bez względu na wiek 
i pozycję społeczną, mógł realizować swoje potrzeby bez obawy o utratę 
tak ważnych dla niego dóbr.

Ochrona życia i  zdrowia należy do podstawowych zadań Poli-
cji. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego ma również 
ogromny wpływ na realizację tego ważnego zadania. Eliminując zagro-
żenia i wprowadzając porządek, łatwiej jest sprostać ustawowemu 
wyzwaniu. Odpowiednie działania Policji mają na celu utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tym samym ochronę obywa-
teli w różnych okolicznościach. Należyte działania Policji pozwalają na 
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wczesne wykrycie zagrożenia i jego likwidację. Dobrze dzieje się wtedy, 
kiedy postanowienia prawa są przestrzegane nie tylko przez Policję i jej 
funkcjonariuszy, ale także przez obywateli.

Po dokonaniu szczegółowego opisu wszystkich siedmiu funkcji 
Policji, należałoby przejść do zadań, które określają działalność Policji 
w państwie demokratycznym.

Ustawa o Policji z 1990 roku już od pierwszego artykułu określa 
zadania, jakie państwo demokratyczne stawia przed tą umunduro-
waną i uzbrojoną formacją. Zgodnie z treścią ustawy Policja ma służyć 
społeczeństwu i utrzymywać bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. 
Służebna rola Policji dotyczy zarówno ogółu społeczeństwa, jak 
i człowieka jako jednostki. Ma zapewnić ochronę przed brutalnością, 
przemocą, kradzieżą, uprowadzeniem i innymi działaniami narusza-
jącymi dobra chronione prawem. Wynika to również z Konstytucji RP.

Ustawa o Policji nie normuje w całości pełnego zakresu zadań, 
ponieważ wymogi społeczeństwa ulegają zmianom, niektóre wzrastają, 
pojawiają się też nowe zagrożenia w krótkim okresie. Problematyka 
z nimi związana nie dotyczy tylko jednego obszaru, lecz obejmuje wiele 
gałęzi prawa, z którym trzeba postępować w taki sposób, by osiągnąć 
naczelny cel, jakim jest bezpieczeństwo i porządek publiczny. Obowią-
zująca ustawa wymienia tylko podstawowe zadania Policji w sytuacjach 
standardowych. W wielu przypadkach ustawa odsyła do innych aktów 
prawa. Sam tekst ustawy używa pojęć łagodnych, a  w  niektórych 
przypadkach cele i zadania Policji są łączone ze środkami ich reali-
zacji. Przyczyną takiego rozwiązania są dynamiczne zmiany, na które 
ustawodawstwo nie może odpowiednio szybko zareagować. Policjant, 
wykonując zadanie, stosuje przepisy tej ustawy, ale nie tylko, ponieważ 
niejednokrotnie jest on zmuszony sięgać do postanowień innych ustaw, 
które normują podejmowane przez niego czynności.

Zgodnie z ustawą o Policji z 1990 roku do podstawowych zadań tej 
formacji należą:

    ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi 
zamachami na te dobra;

    ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapew-
nienie spokoju w miejscach publicznych, w środkach transportu 
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publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na 
wodach powszechnego korzystania;

    inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 
przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i orga-
nizacjami społecznymi;

    wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
    nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycz-

nymi zbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym 
w odrębnych przepisach;

    kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administra-
cyjnych;

    współdziałanie z policjami innych państw oraz ich ważnymi orga-
nizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych i odrębnych przepisów;

    gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji krymi-
nalnych;

    prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach 
analizy DNA;

    tworzenie, eksploatacja i utrzymywanie systemu informacyjnego 
umożliwiającego organom administracji rządowej i organom spra-
wiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych 
w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu 
widzenia funkcjonowania obszaru SIS.

W ramach struktury i kompetencji Policja przydziela zadania odpo-
wiedniemu pionowi (wydziałowi) w celu ich realizacji. Tymi dotychczas 
najważniejszymi pionami w strukturze systemu bezpieczeństwa publicz-
nego są:

    pion dochodzeniowo-śledczy – zajmuje się zbieraniem dowodów 
o działalności przestępczej, wykonuje czynności administracyjno-

-prawne związane z przygotowaniem procesu karno-sądowego, 
współpracuje z prokuraturą;

    pion prewencji – składa się z dzielnicowych, którzy utrzymują 
kontakt ze społecznością lokalną, policją ruchu drogowego, a także 
z oddziałami prewencji patrolującymi przydzielone rewiry i poli-
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cjantami dyżurnymi zajmującymi się przyjmowaniem zgłoszeń 
w sprawach nagłych, wymagających interwencji Policji;

    pion specjalistyczny – ma specjalistów z różnych dziedzin, którzy 
wspomagają działalność innych pionów, tj. informatyków, elek-
troników, saperów, oddziałów antyterrorystycznych, techników 
łączności i innych dziedzin.

W każdym przypadku policjant jest pierwszym przedstawicielem 
prawa wzywanym w sytuacji zagrożenia. Ma prawo zatrzymać osoby 
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

2.4.1.1. Policja w strukturze rządowej i samorządowej

W administracji publicznej istnieje odpowiedzialność za rezultaty dzia-
łań określonego szczebla podziału terytorialnego, w tym służb, inspekcji 
i straży.

Odpowiedzialność ta została przypisana na szczeblu województwa 
wojewodzie, na szczeblu powiatu staroście. Te organy ponoszą poli-
tyczną odpowiedzialność za skutki działań własnych oraz służb.

W województwie zespolenie służb, inspekcji i straży w administracji 
rządowej następuje pod zwierzchnictwem wojewody w jednym urzędzie, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Organizację całej administracji zespo-
lonej w województwie, bez względu na to, czy służby te funkcjonują 
w jednym urzędzie czy nie, określa statut urzędu nadany przez woje-
wodę. Statut jest ważnym dokumentem, który określa skład kolegium, 
do którego należy również Komendant Wojewódzki Policji.

Zespolenie osobowe na szczeblu województwa przejawia się 
w konieczności uzyskania opinii wojewody w celu powołania komendanta 
wojewódzkiego Policji. Zespolenie kompetencyjno-zadaniowe organów 
Policji jest natomiast odmienne w przypadku wojewody i starosty. Komen-
dant Wojewódzki Policji działa w imieniu i na rachunek wojewody we 
wszystkich sprawach z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
z wyjątkiem spraw przekazanych do wyłącznej właściwości komendanta 
(sprawy takie jak: wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
dochodzeniowo-śledczych, z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania 
indywidualnych aktów administracyjnych, jeśli ustawy tak stanowią).
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Zgodnie z art. 5. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji cen-
tralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawie ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego jest Komendant Główny Policji (KGP), podległy mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych (obecnie Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji).

Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjo-
nariuszy policji. Powołuje i odwołuje go Prezes Rady Ministrów (PRM) 
na wniosek MSWiA. Zastępców KGP powołuje i odwołuje minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Komendanta 
Głównego Policji.

Zgodnie z  art. 6. ustawy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
powołuje i odwołuje minister do spraw wewnętrznych na wniosek 
Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje MSWiA na 
wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii 
wojewody i Prezydenta m. st. Warszawy.

Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powo-
łuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty. On 
też odwołuje z tego stanowiska.

Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant 
powiatowy (miejski) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Opiniowanie nie 
dotyczy komisariatu specjalistycznego, który jest powoływany i odwo-
ływany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji 
i Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują zadania przy pomocy 
podległych im komend, a komendant komisariatu – przy pomocy komi-
sariatu.

W swojej strukturze Policja ma obecnie następujące rodzaje służb: 
kryminalną, prewencyjną, logistyczną i techniczną. W skład Policji 
wchodzi także policja sądowa, której szczegółowy zakres zadań i orga-
nizację określa poprzez rozporządzenie Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Ponadto 
w strukturze Policji znajdują się: Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szko-
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lenia i szkoły policyjne, wyodrębnione oddziały prewencji i oddziały 
antyterrorystyczne, jednostki badawczo-rozwojowe.

2.4.2. Straż Graniczna

Drugim organem w systemie bezpieczeństwa publicznego jest Straż Gra-
niczna (SG), która jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją 
powołaną do ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu oraz do 
kontroli ruchu granicznego.

Straż Graniczna wykonuje zadania wchodzące w zakres bezpieczeń-
stwa publicznego, tzn. przeciwdziała przestępstwom i wykroczeniom 
oraz ściga ich sprawców, zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny 
o zasięgu terytorialnym, w obrębie przejścia granicznego i w strefie 
nadgranicznej.

Należy odnotować fakt, że Straż Graniczna (w odróżnieniu od 
Policji) nie funkcjonuje w ramach administracji zespolonej; jej struk-
tura organizacyjna nie jest związana z podziałem administracyjnym 
państwa.

Uwzględniając rolę Straży Granicznej, można wyodrębnić następu-
jące jej funkcje, a mianowicie:

    funkcję kontrolną,
    funkcję operacyjną,
    funkcję interwencyjną,
    funkcję wykrywania i rozpoznania,
    funkcję egzekucyjną.

Funkcja kontrolna jest na pewno jedną z najważniejszych funkcji 
Straży Granicznej. Kontrola obejmuje cały ruch graniczny i dotyczy tego 
wszystkiego, co jej podlega, tj. dokładnego sprawdzenia przewożonych 
rzeczy, zwłaszcza środków niedozwolonych do przewożenia. Kontrola 
jest przeprowadzana w placówkach kontrolnych.

Funkcja operacyjna wiąże się przede wszystkim z fizyczną ochroną 
granicy państwowej, zatrzymaniem osób usiłujących popełnić przestęp-
stwo lub tych, które je popełniły, podczas nielegalnego przekraczania 
granicy, z zapobieganiem transportowaniu przez granicę odpadów, szko-
dliwych substancji chemicznych i materiałów promieniotwórczych, 
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środków odurzających, amunicji, broni, materiałów wybuchowych 
i materiałów jądrowych.

Funkcja interwencyjna jest realizowana za pomocą interwencji 
bezpośredniej i środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnie-
nia porządku publicznego w rejonie przejść granicznych i w strefie 
granicznej. Taka interwencja może ze strony funkcjonariuszy SG być 
przeprowadzona w każdym momencie, ponieważ częstotliwość naru-
szeń przepisów granicznych nie spada, a liczba przestępstw stale rośnie.

Funkcja wykrywania i rozpoznawania wiąże się przede wszystkim 
z kontrolą osobistą, przeglądem zawartości bagaży i ładunków w portach 
morskich oraz na dworcach kolejowych, w środkach komunikacji lotniczej, 
drogowej i wodnej w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw 
lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalności gra-
nicy państwowej lub bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji.

Funkcja egzekucyjna obejmuje realizację czynności celnej przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej na mniejszej części przejść granicz-
nych o charakterze drugorzędnym, są to przede wszystkim przejścia 
dla ruchu lokalnego.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 
ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komen-
dant Główny Straży Granicznej.

Komendant Główny SG podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Komendanta Głównego SG powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów na wniosek ministra do spraw wewnętrznych, a jego 
zastępców powołuje i odwołuje minister na wniosek Komendanta 
Głównego SG. Komendant Główny SG jest przełożonym wszystkich 
funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej wykonuje zadania przy 
pomocy podległego mu urzędu – Komendy Głównej Straży Granicznej. 
Komendanci oddziałów, komendanci placówek i komendanci dywizjo-
nów wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów, tj. komend, 
oddziałów, placówek i dywizjonów  7.

7  B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemo-
wym…, op. cit., s. 93.
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Rys. 3. Struktura organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 5 ustawy terenowymi organami Straży Granicznej są: 
1) komendanci oddziałów Straży Granicznej, 2) komendanci placówek 
i dywizjonów Straży Granicznej. Komendanta oddziału SG powołuje 
i odwołuje minister do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta 
Głównego SG. Zastępców komendanta oddziału SG powołuje i odwołuje 
Komendant Główny SG na wniosek komendanta oddziału SG. Komen-
danta placówki i dywizjonu SG powołuje i odwołuje Komendant Główny 
SG na wniosek komendanta oddziału.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji są powoływane oddziały Straży Granicznej na terytorium RP. Liczba 
tych oddziałów jest liczbą zmienną, w głównej mierze zależy od potrzeb 
skutecznej ochrony granicy państwowej i bezpieczeństwa w strefach 
przygranicznych. Ich rozmieszczenie jest związane terytorialnie z woje-
wództwami, co sprzyja w utrzymaniu ich bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej z 1990 roku do podstawowych 
zadań tej formacji należą:

    ochrona granicy państwowej;
    organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
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    wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy i wiz;
    rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz zapo-

bieganie im, a także ściganie ich sprawców w zakresie właściwości 
Straży Granicznej;

    zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 
i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicz-
nego i strefy nadgranicznej;

    osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie, sporzą-
dzanie i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej;

    ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony 
granicy;

    gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony gra-
nicy państwowej i kontroli ruchu granicznego i udostępnianie ich 
właściwym organom władzy;

    nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich i przestrze-
ganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;

    ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP poprzez 
prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów lata-
jących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz 
informowanie o tych przelotach jednostek SP;

    zapobieganie transportowaniu przez granicę państwową bez 
zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów odpadów, 
szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i pro-
mieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód;

    zapobieganie przewożeniu przez granicę państwową bez zezwo-
lenia środków odurzających i substancji psychotropowych oraz 
broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

    wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;
    wykonywanie zadań wynikających z umów i porozumień między-

narodowych na zasadach i w zakresie w nich określonym;
    współdziałanie z organami ochrony granic innych państw w zakre-

sie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
Oprócz tych zadań Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajo-

wego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do 
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realizacji jego zadań ustawowych, tj. szybkiego ustalenia sprawców 
wykroczeń i przestępstw i ich ujęcia.

Ponadto Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
poszerzyła swoją odpowiedzialność za wschodnią granicę RP, bowiem 
ta granica stała się granicą UE.

2.4.3. Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna (PSP) jest kolejnym głównym państwowym 
organem systemu bezpieczeństwa publicznego. Jako jeden z podmiotów 
realizujących zadania w ogólnym systemie, funkcjonuje według okre-
ślonych zasad postępowania, mianowicie:

    zajmuje się działalnością w zakresie rozpoznawania zagrożeń 
pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobiegania 
im, a także działalnością ratowniczą, której zadaniem jest ochrona 
życia, zdrowia i mienia przed pożarami oraz skutkami innych 
miejscowych zagrożeń;

    zajmuje się działalnością szkoleniową, kadrową, logistyczną, infor-
macyjną, społeczną;

    zajmuje się działalnością kierowniczą, obejmującą wszystkie 
rodzaje i zakresy działalności na wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej.

Te zasady obejmują działalność Państwowej Straży Pożarnej 
i opartego na niej jako bazie zasadniczej Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego (KSRG), utworzonego na mocy Ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 1995 roku.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy obejmuje jednostki ochrony 
przeciwpożarowej i właściwe inspekcje, straże, służby, instytucje oraz 
podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej godzą 
się współdziałać w akcjach ratowniczych. Krajowy System Ratowniczo-

-Gaśniczy jest postrzegany jako zespół przedsięwzięć organizacyjnych, 
szkoleniowych, materiałowych, technicznych, finansowych, progno-
stycznych, rozpoznawczych, gaśniczych, ratowniczych. Ponadto ma 
na celu organizację akcji ratowniczych skupionych w uporządkowanej 
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wewnętrznie strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu 
ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska i kierowanie nimi.

Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG sprawuje minister spraw 
wewnętrznych, który ustawowo jest zobowiązany do zapewnienia bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w państwie. Organami PSP, podstawowej 
bazy KSRG, są: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i organy 
terenowe – komendanci wojewódzcy oraz rejonowi, którzy są jednocze-
śnie organizatorami i koordynatorami systemu ratowniczo-gaśniczego.

Państwowa Straż Pożarna spełnia podstawową funkcję zapewnie-
nia sprawnej organizacji działań na rzecz funkcjonowania KSRG. To 
wszystko ma doprowadzać do zapewnienia należytego stanu bezpie-
czeństwa i ochrony przed zagrożeniami.

Aby działania skierowane na osiągnięcie podstawowego celu były 
skuteczne, muszą być realizowane na podstawie powszechnie przyję-
tej zasady, tj. sprawnej organizacji działań, która obejmuje m.in. takie 
elementy jak: wybór celu, określenie sił i środków, przygotowanie, wyko-
nanie, kontrolowanie i korygowanie.

Te podstawowe elementy sprawnej organizacji działań odnoszą się 
w całości do wymienionych na wstępie trzech ogólnych zasad. Stanowią 
one niezbędny warunek, aby system mógł funkcjonować racjonalnie 
poprzez realizację tak zwanych działań kierowniczych. Natomiast działa-
nia kierownicze mogą występować zarówno podczas prowadzenia akcji 
ratowniczych mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz zabez-
pieczenie ich mienia przed pożarami i skutkami innych miejscowych 
zagrożeń, jak i podczas wypełniania funkcji podstawowej dotyczącej 
rozpoznania zagrożeń i zapobiegania im.

Z  elementów składających się na sprawną organizację działań, 
którą można określić jako działania kierownicze na poszczególnych 
poziomach struktury organizacyjnej PSP, można wyodrębnić cztery pod-
stawowe jej funkcje w systemie bezpieczeństwa publicznego w zakresie 
walki z pożarami i skutkami innych zagrożeń, a mianowicie:

    funkcję planowania,
    funkcję organizowania,
    funkcję pobudzania,
    funkcję kontrolną.
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Funkcja planowania odgrywa główną rolę w zakresie realizacji zadań 
zleconych przez PSP na rzecz walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi zagrożeniami. Podstawowym zadaniem jest tutaj 
sformułowanie (określenie) wszystkich możliwych działań mających 
na celu zapewnienie osiągnięcia założonych celów. Punktem wyjścia 
są ogólne cele i zadania wynikające z ustaw i aktów wykonawczych. 
Planowanie działań PSP odbywa się na różnych poziomach tej struktury 
organizacyjnej w systemie administracji rządowej.

Istotnym czynnikiem funkcji planowania jest działalność związana 
z prognozowaniem zagrożeń wywołanych przez człowieka lub naturę; 
chodzi tu o prognozowanie rozwoju sytuacji przewidywalnych. Pro-
gnozowanie obejmuje stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 
zmieniających się warunków zaistnienia innych kategorii zagrożeń, na 
przykład powodziowych lub huraganowych. Na podstawie prognozo-
wania ustala się: współdziałanie, rodzaje i ilości środków, programy 
szkolenia.

Funkcja organizowania obejmuje całokształt czynności niezbędnych 
do wykonania podstawowych zadań. Wyraża się w tym, że według pla-
nów są tworzone struktury organizacyjne, które mają zapewnić realizację 
nadrzędnego zadania polegającego na ochronie życia i zdrowia ludzkiego 
oraz mienia przed pożarami czy skutkami innych miejscowych zagro-
żeń. Struktura organizacyjna PSP ułatwia i umożliwia realizowanie tej 
funkcji. PSP dzieli się na: Komendę Główną PSP, komendy wojewódzkie, 
komendy rejonowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze, szkoły pożarnicze, 
ośrodki szkolenia i placówki naukowo-badawcze.

Funkcja pobudzania w ogólnym systemie bezpieczeństwa publicz-
nego polega na oddziaływaniu na otoczenie, a także na motywowaniu 
poszczególnych elementów mających wpływ na stan bezpieczeństwa 
publicznego do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia celu 
głównego – zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony 
przed skutkami innych miejscowych zagrożeń.

Funkcja kontrolna jest realizowana w systemie działania na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego państwa. Funkcja ta ma uzasadnienie 
z uwagi na charakter podstawowych czynności i zadań, jakie PSP realizuje 
w ramach nabytych uprawnień ustawowych. Ogólnie można stwierdzić, 
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że funkcja kontrolna obejmuje szereg różnorodnych czynności polega-
jących na porównywaniu rzeczywistego stanu bądź przebiegu działań, 
postaw i zachowań z przyjętymi ogólnie obowiązującymi normami, 
przepisami, planami i innymi ustaleniami z poprzednich kontroli.

Podsumowując, można stwierdzić, że realizowanie przez Pań-
stwową Straż Pożarną funkcji na rzecz stanu bezpieczeństwa jest niczym 
innym jak kierowaniem jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi 
do wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową ludzi 
i  ich mienia, a także ze zwalczaniem skutków innych miejscowych 
zagrożeń.

W świetle Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży 
Pożarnej podstawowymi zadaniami PSP są:

    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń miejsco-
wych;

    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, 
klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

    wykrywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratow-
niczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych 
zagrożeń przez inne służby;

    kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;

    nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
    prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony prze-

ciwpożarowej i ochrony ludności;
    współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminal-

nych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
    współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi 

innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na 
podstawie wiążących RP umów międzynarodowych oraz odręb-
nych przepisów;

    realizacja innych zadań wynikających z wiążących RP umów mię-
dzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonym.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony przeciwpoża-
rowej w myśl ustawy o PSP art. 9 jest Komendant Główny Państwowej 
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Straży Pożarnej podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje Prezes Rady 
Ministrów na wniosek MSWiA.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje 
i odwołuje Komendant Wojewódzki PSP po uzyskaniu zgody od starosty. 
Wszyscy komendanci powiatowi PSP są powoływani z korpusu oficerów 
Państwowej Straży Pożarnej.

2.4.4. Obrona Cywilna Kraju

Obrona Cywilna Kraju (OCK) jest ważnym podmiotem w systemie bezpie-
czeństwa powszechnego państwa, a jednocześnie jednym z elementów 
bezpieczeństwa publicznego. Obrona Cywilna Kraju na mocy ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 roku wykonuje takie zadania jak: ochrona lud-
ności, udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych 
i wojny oraz współdziałanie z odpowiednimi podmiotami podczas kata-
strof. Stosownie do podziału administracyjnego kraju Obrona Cywilna 
Kraju jest zorganizowana na wszystkich poziomach struktury państwa. 
Na szczeblu centralnym najważniejszą funkcję pełni Szef Obrony Cywil-
nej Kraju, aktualnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 
Na szczeblu wojewódzkim OCK zarządza wojewoda, na szczeblu powiatu 

–starosta, gminy – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Te organy wykonują zadania przy pomocy Rządowego Zespołu 

Koordynacji Kryzysowej i zespołów reagowania kryzysowego, tj. woje-
wódzkiego, powiatowego i  gminnego (miejskiego). Wiele spraw 
dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego i  ochrony 
porządku konstytucyjnego reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku 
o stanie wyjątkowym i Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzą-
dzaniu kryzysowym. Art. 2 pierwszej z nich określa dokładnie warunki 
wprowadzenia stanu wyjątkowego, które odnoszą się do bezpieczeństwa 
publicznego i porządku konstytucyjnego. Ten artykuł stanowi również, 
że stan wyjątkowy wprowadza się na terytorium RP w sytuacji szcze-
gólnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa i bezpieczeństwa 
obywateli lub porządku publicznego, w tym powodowanego działaniami 
terrorystycznymi, które mogą być usunięte za pomocą zwyczajnych 
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środków konstytucyjnych. Do najważniejszych postanowień w myśl 
tej ustawy należą:

    działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpie-
czeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności 
koordynację oraz kontrolę funkcjonowania administracji rządowej 
i samorządowej; działaniami tymi kieruje Prezes Rady Ministrów 
i wojewoda w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego odpo-
wiednio na obszarze większym niż obszar jednego województwa 
lub na obszarze jednego lub części województwa;

    jeśli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wyka-
zują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych 
lub w realizacji zadań wynikających z przepisów o wprowadzeniu 
stanu wyjątkowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właści-
wego wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia stanu 
wyjątkowego lub na inny czas określony i ustanowić w ich miejsce 
zarząd komisaryczny.

Stan wyjątkowy jako instytucja stanów nadzwyczajnych służy przede 
wszystkim organom państwa, gdyż mogą go wykorzystać w celu wyko-
nywania swoich zadań w taki sposób, jaki w normalnych warunkach jest 
niemożliwy ze względu na ochronę praw człowieka i swobód obywatel-
skich. Dlatego też wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest tak mocno 
ograniczone nie konstytucyjnymi, lecz innymi ważnymi warunkami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządo-
wej wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie 
i dlatego, zgodnie z prawem, spełnia najważniejszą rolę w zakresie bez-
pieczeństwa wewnętrznego, a tym samym bezpieczeństwa publicznego. 
Dlatego wojewoda organizuje i realizuje współdziałanie wszystkich jed-
nostek organizacyjnych województwa (służb, straży, inspekcji) w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia oraz mienia, utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywio-
łowym i innym zagrożeniom, a także usuwania ich skutków i ochrony 
praw obywatelskich.

W kontekście bezpieczeństwa bardzo ważną rolę w systemie Obrony 
Cywilnej Kraju spełnia powiat. Władze powiatu działają na podstawie 
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dotyczy 
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ona ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapobiegania 
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia i mienia obywateli 
na terenie powiatu. Starosta, będący zwierzchnikiem powiatowych 
służb, straży i inspekcji oraz zespołu zarządzania kryzysowego, w sytu-
acjach szczególnych kieruje nimi w czasie każdej akcji. Bardzo ważne 
jest również to, że zarząd powiatu, któremu przewodniczy starosta, ma 
uprawnienia podobne do uprawnień wojewody w zakresie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, o ile dotyczy to obszaru nieuregulowanego 
w odrębnych ustawach lub rozporządzeniach, a przyczyny wydawania 
powiatowych przepisów porządkowych występują na terenie więcej 
niż jednej gminy.

Gmina na mocy Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym odpowiada za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
tj. bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochrony przeciw-
pożarowej i przeciwpowodziowej.

Na szczeblu gminy istnie organ w sprawach zarządzania kryzyso-
wego – jest nim wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organ ten ma do 
dyspozycji zespół zarządzania kryzysowego, do którego należy realizacja 
takich zadań, jak kierowanie monitorowaniem, planowaniem, usuwa-
niem skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu 
planowania cywilnego, w tym realizacja zaleceń do gminnego planu 
zarządzania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do 
zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, wykonywa-
nie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania 
gminy, miasta.

W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnio-
nych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub 
jednostkach pomocniczych; pracowników zespolonych służb, inspekcji 
i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym 
zespole na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta; przedstawi-
cieli społecznych organizacji ratowniczych. W skład zespołu gminnego 
mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) zgodnie z potrzebami w danym rejonie na terenie gminy, 
miasta.
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Po dokonaniu analizy stanu faktycznego i przewidywalnych zagrożeń 
można wnioskować, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne 
na lądzie, wodzie i w powietrzu ponoszą wszystkie organy struktury 
rządowej i samorządowej na różnych poziomach i w różnym zakresie, 
a także my sami – obywatele, bez względu na wiek, płeć i przynależność 
społeczną w państwie. Należy mieć na uwadze zawsze i wszędzie, że 
bezpieczeństwo jest wartością najwyższą, absolutną i nieprzemijającą.

2.4.5. Straż Gminna (Miejska)

Straże gminne (miejskie) zostały utworzone w Polsce w 1990 roku 
jako samorządowe, umundurowane formacje do ochrony porządku 
publicznego na terenie gminy (miasta), spełniające służebną rolę wobec 
społeczności lokalnej. Na początku podstawę prawną działalności straży 
stanowiła ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Od 1 stycznia 1998 roku 
obowiązuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, 
która całościowo reguluje funkcjonowanie straży i rezygnuje tym samym 
z zapisów ustawy z 1990 roku.

Ustawa jednoznacznie wskazuje, że powoływanie straży gminnej 
(miejskiej) nie jest obligatoryjne. Gmina (miasto) może powołać i odwo-
łać straż w dowolnym momencie. Straż gminna (miejska) wykonuje 
zadania przede wszystkim własnej gminy (miasta), polegające na ochro-
nie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na jej terenie; 
może wykonywać zadania zlecone gminie (miastu) przez administrację 
rządową.

Koszty funkcjonowania straży pokrywane są z  budżetu gminy 
(miasta). To gmina, a właściwie organ powołujący straż – rada gminy 
(miasta), opłaca straż. Rada gminy (miasta) określa stan etatowy, struk-
turę organizacyjną, wyposażenie i umundurowanie. Całkowity nadzór 
nad działalnością straży sprawuje wójt (burmistrz, prezydent), natomiast 
w zakresie specjalistycznym – Komendant Główny Policji poprzez wła-
ściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

Należy pamiętać, że straż jest jednostką organizacyjną gminy (mia-
sta), jednakże w szczególnych przypadkach rada gminy (miasta) może 
postanowić o umiejscowieniu komendy straży w strukturze urzędu 
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gminy (miasta). Strażą kieruje komendant, który jest powoływany 
i odwoływany przez wójta (burmistrza, prezydenta) po zasięgnięciu 
opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji.

Podejmując decyzję o powołaniu straży, Rada Gminy uwzględnia 
koszty z tym związane. Koszty straży obejmują: wynagrodzenie, świad-
czenia socjalne, wyposażenie, wyposażenie sprzętowe, eksploatację, 
środki transportu, umundurowanie. Gmina musi być pewna, jaką część 
budżetu może rocznie przeznaczyć na funkcjonowanie straży. W zależ-
ności od tej kwoty gmina (miasto) podejmuje decyzję co do liczby etatów 
tej straży. Liczba zatrudnionych strażników wiąże się także z zakresem 
zadań, jakie mają być przez tę straż wykonywane w celu utrzymania 
porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa obywateli na terenie 
gminy (miasta). Występuje tu zależność bezpośrednia, ponieważ im 
więcej zadań, tym liczniejsza straż gminna (miejska) oraz tym lepiej 
wyposażona i wyszkolona. Jednak im liczniejsza straż, tym większe 
również potrzeby lokalowe, transportowe, większe koszty. Tylko bogate 
gminy (miasta) mogą, tworząc liczne straże, powoływać jednostki orga-
nizacyjne gminy.

Ważnym elementem w działaniu straży jako jednostki organizacyjnej 
gminy (miasta) jest fakt dysponowania przez nią własnym budżetem. 
Komendant w takim przypadku podejmuje decyzje w sprawie wydat-
kowania pieniędzy i raz w roku przedstawia zarządowi gminy (miastu) 
rozliczenie z uzasadnieniem powziętych decyzji finansowych.

Straż gminna (miejska) ma częściową samodzielność w decydowa-
niu o sposobach i formach działania na terenie gminy (miasta), a także 
ma prawo dokonywania modyfikacji w zależności od sytuacji i potrzeb 
społecznych. Sytuacje w gminie (mieście) mogą się zmieniać z różnych 
powodów i dlatego działanie straży musi być adekwatne do zaistniałych, 
często nowych warunków działania.

W strukturze gminy najczęściej znajdują się straże o niewielkiej 
liczbie strażników, najczęściej od kilku do kilkunastu. Funkcjonują one 
na zasadzie wydziału lub samodzielnych stanowisk w urzędzie gminy, 
głównie z powodu niskich budżetów gminy. W takich przypadkach 
siedzibą straży jest zazwyczaj urząd gminy, w którym straż korzysta 
z niezbędnych urządzeń. Obsługę administracyjną wykonują właściwe, 
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merytorycznie przygotowane komórki urzędu gminy, natomiast straż 
wykonuje swoją powinność prewencyjną, zgodnie ze swoim przezna-
czeniem.

Straż gminna (miejska) spełnia wiele funkcji bardzo istotnych dla 
utrzymania bezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa 
państwa. Jeśli nawet nie każdej straży można przypisać te same funkcje 
lub podobne, to w większości zadania realizowane przez każdą z nich 
mają podobny charakter. Do podstawowych funkcji straży gminnej 
(miejskiej) zalicza się funkcje: 1) ochronną, 2) porządkową, 3) prewen-
cyjną, 4) profilaktyczną, 5) informacyjną, 6) społeczno-administracyjną, 
7) integrującą, 8) ochronną.

Funkcje ochronna, porządkowa i prewencyjna mogą być realizowane 
przez straże m.in. poprzez patrolowanie terenu gminy. Może się to 
odbywać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w zależności od 
aktualnych potrzeb gminy i możliwości straży. Patrole z reguły podzie-
lone są na piesze i zmotoryzowane. Są zazwyczaj jedno- lub dwuosobowe, 
w zależności od rodzaju wykonywanego zadania i stopnia zagrożenia.

Funkcja profilaktyczna realizowana jest m.in. poprzez egzekwo-
wanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uczestnictwo 
w akcji zapobiegającej sprzedaży papierosów osobom, które nie ukoń-
czyły 18 lat, udział w akcjach „Zima/Lato w mieście”, opracowywanie 
i realizowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży, organizowanie kursów i egzaminów dla dzieci na kartę 
rowerową, prowadzenie edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań 
przeciwdziałających narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i mło-
dzieży.

Funkcja informacyjna polega na pełnieniu dyżurów w centrum 
zbierania i przekazywania informacji w zakresie zaistniałych zdarzeń 
oraz kierowaniu pracą patrolowo-interwencyjną. W stosunku do spo-
łeczności lokalnej rolę nośnika informacji przejęły media.

Funkcja społeczno-administracyjna i integracyjna polega na uczestni-
czeniu straży w lokalnych imprezach sportowych i kulturalnych, nie tylko 
jako organ zabezpieczający porządek publiczny, ale także jako uczestnik 
lub organizator. Strażnicy organizują gry i zabawy dla dzieci, konkursy, 
prezentują sprzęt i wyposażenie straży, biorą udział w akcjach charyta-
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tywnych. Straże gminne (miejskie) można spotkać na targach, wystawach, 
konferencjach, na których prezentują efekty własnej pracy zawodowej, 
zbierają opinie i uwagi społeczeństwa na temat swojej działalności.

Funkcja obronna jest realizowana m.in. poprzez współdziałanie 
z inspektorami obrony cywilnej (OCK) przy planowaniu i prowadzeniu 
działań zabezpieczających ewakuację ludności oraz prowadzenie akcji 
ratunkowych poprzez wspólne z właściwymi jednostkami organiza-
cyjnymi urzędu gmin wydzielenie sił i środków do zwalczania klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.

Straże gminne (miejskie) wykonują swoje zadania (z  zakresu 
porządku publicznego) na podstawie ustaw i aktów prawa miejsco-
wego. Podstawowy katalog zadań dla straży został określony w Ustawie 
o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku w art. 11. Wykaz 
zadań wykonywanych przez każdą ze straży może się różnić od siebie, 
w zależności od priorytetów określonych przez gminę (miasto), realnie 
występujących zagrożeń i możliwości osobowych i technicznych danej 
straży. Do zadań o charakterze uogólnionym wykonywanych przez 
straże gminne (miejskie) należą:

    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
    współdziałanie z innymi podmiotami podczas wykonywania zadań;
    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zda-

rzenia;
    ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej;
    współdziałanie z innymi służbami podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych;
    doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsc do tego przezna-

czonych;
    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;
    konwojowanie dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych 

przedmiotów;
    wykonywanie zadań zleconych przez organy rządowe według 

przepisów.
Pomimo trudności w zastosowaniu jednolitych kryteriów klasyfika-

cji istnieje możliwość określenia kilku podmiotów tworzących system 
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organów państwowych, resortowych, samorządowych i innych, zapew-
niających bezpieczeństwo państwa, społeczeństwa i jednostki. Do tych 
organów należą:

    Po pierwsze – organy władzy ustawodawczej (Sejm, Senat), którym 
został poświęcony rozdział IV Konstytucji.

    Po drugie – organy władzy wykonawczej, określające politykę 
i strategię bezpieczeństwa państwa (Prezydent, Rada Ministrów 
i administracja rządowa).

    Po trzecie – organy sądownicze, zapewniające ścisłe przestrzeganie 
prawa w sferze bezpieczeństwa prawnego (sądy i trybunały).

    Po czwarte – system organów wewnętrznych (Policja, SOP, AW, ABW, 
CBA, SWW, SKW, ŻW) mających prawo do wykonywania czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych, powołanych do bezpośredniego 
zwalczania zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń w konkret-
nych formach i rodzajach przestępstw skierowanych przeciwko 
bezpieczeństwu państwa i jego obywateli.

    Po piąte – instytucje państwowe zapewniające bezpieczeństwo 
państwa na poziomie systemowym, tj. organy dokonujące czynno-
ści w administracyjno-prawnym zakresie kontroli granicznej (SG), 
kontroli celnej (UC), kontroli finansowej (GIKS), ochrony danych 
osobowych (GIODO), ochrony informacji niejawnych.

    Po szóste – system straży (straże gminne, miejskie, PSP, SOK, 
SPN, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż 
Łowiecka).

W tym wykazie szczególne miejsce zajmuje pięć organów, które 
zostały już opisane. Pozostałe organy rządowe, samorządowe i admi-
nistracyjne spełniają również rolę wspomagającą na podstawie planów 
współdziałania, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

2.5. Bezpieczeństwo ekologiczne

Według Słownika języka polskiego ekologia to „dziedzina biologii badająca 
wzajemne stosunki między organizmami a otaczającym je środowi-
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skiem” 8. Natomiast bezpieczeństwo ekologiczne według W. Michajłowa 
to „likwidacja lub zmniejszenie do minimum zagrożeń zdrowia i życia 
człowieka, których źródłem jest środowisko naturalne” 9.

O wielkim znaczeniu bezpieczeństwa ekologicznego w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego mogą świadczyć zapisy w Strategii Bez-
pieczeństwa Narodowego RP z roku 2014: „Nadrzędnym celem działań 
państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego jest zapewnienie 
obywatelom warunków do lepszego życia w  zdrowym środowisku 
poprzez ochronę przyrody, w tym stymulowanie procesów zrównowa-
żonego rozwoju”.

Bezpieczeństwo ekologiczne, zwane inaczej bezpieczeństwem 
środowiska, stanowi nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego i mię-
dzynarodowego. Jest ono działalnością nie tylko w  wewnętrznym 
obszarze państwa, ale i w zewnętrznym, a nawet sojuszniczym (UE). 
Bezpieczeństwo ekologiczne jest nie tylko stanem, lecz również proce-
sem ewolucyjnym podlegającym zmianom w skali masowej.

Obecnie ekosfera podlega istotnym uwarunkowaniom niezbęd-
nym do rozwoju społeczeństwa proekologicznego, a nawet istnienia 
poszczególnych narodów i społeczności międzynarodowej. Dlatego 
też kwestie składające się na treść bezpieczeństwa ekologicznego, jego 
miejsce w procesach współistnienia społeczeństw, zwłaszcza wpływ na 
kształtowanie ekologicznej świadomości społecznej, odgrywają ogromną 
rolę w wieloaspektowym badaniu tego złożonego problemu. „Idzie o to, 
że w warunkach narastania współzależności międzynarodowej (żyjemy 
w »globalnej wiosce«) i wielu wyzwań, obok wciąż istniejących zagrożeń 
militarnych, pojawiły się też ekologiczne”  10.

Wszelkiego rodzaju przemiany, które zaistniały u progu XXI wieku, 
dowiodły, że inaczej należy postrzegać otaczające nas środowisko i bar-

8  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.
9  W. Michajłow, Problemy ekologiczne świata, [w:] Międzynarodowe czynniki 

bezpieczeństwa Polski, A.D. Rotfeld (red.), Warszawa 1986, s. 182.
10  S. Śladkowski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] 

Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, 
T. Wojtuszek (red.), Bielsko-Biała 2007, s. 116.
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dziej skutecznie zwalczać zagrożenia ekologiczne na różnych poziomach 
administracji rządowej i samorządowej. Środowisko jest swoistym sys-
temem łączącym czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na rozwój 
gatunku lub populacji 11.

Już teraz, zwłaszcza w pierwszych latach obecnego stulecia, można 
dostrzec znaczące postępy zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym 
działaniu państw co do skuteczności bezpieczeństwa ekologicznego. To 
nie oznacza, że walka związana z ochroną środowiska jest łatwa.

Problemem staje się fakt, że zaczynamy reagować wtedy, kiedy 
zagrożenie już zaistniało lub gdy może nastąpić za chwilę, tj. po wykry-
ciu zjawiska. Takie pojmowanie ochrony środowiska utrzymywało 
się przez wiele lat, aż społeczność międzynarodowa zrozumiała, że 
bezpieczeństwo ekologiczne staje się istotnym warunkiem, kategorią 
bezpieczeństwa narodowego, regionalnego oraz globalnego. Dlatego 
zaczęto tworzyć programy, wydawać ustawy i ujmować treści bezpie-
czeństwa ekologicznego w politykach i strategiach bezpieczeństwa 
narodowego (państwa).

Jeśli bezpieczeństwo ekologiczne jest pojmowane jako wyobrażenie 
działalności człowieka, to musi być ono kategorią układów, stosunków 
międzynarodowych i negocjacji. Nie musi być czymś idealnym, stanem 
trudnym lub wręcz niemożliwym do osiągnięcia. Należy raczej dążyć do 
normalności i zapewnienia możliwości istnienia w danym sprzyjającym 
środowisku. Przewidywanie i minimalizowanie skutków zagrożeń śro-
dowiska staje się prawdziwym wyzwaniem dla współczesnych pokoleń. 
W tej dziedzinie należy zwracać szczególną uwagę na: obszary środowi-
skowe, czynniki zagrożeń środowiska, tendencje do rozwoju wypadków 
i katastrof, przewidywanie i ocenę możliwych zagrożeń, wnikliwą ocenę 
wyników prognostycznych.

W tej sytuacji należy przyjąć jako zasadę, że bezpieczeństwo ekolo-
giczne może być utrzymane pod warunkiem przestrzegania ustalonych 
norm i zasad przez wszystkich mieszkańców Ziemi. Oznacza to należyte 
utrzymanie istniejącego środowiska i podejmowanie działań w celu 
przywrócenia do normy środowiska przyrodniczego lub jego znacznej 

11  W. Tyburski, Pojednać się z ziemią, Toruń 1993, s. 166.
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poprawy. Najtańszym i najprostszym sposobem utrzymania środowiska 
przyrodniczego w przekonaniu autora jest stosowanie jednej podstawo-
wej zasady: nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać, a środowisko samo się 
oczyści. Takie postępowanie wszystkich byłoby najtańsze i najskutecz-
niejsze w utrzymaniu odpowiedniego stanu środowiska przyrodniczego, 
w którym żyjemy i prowadzimy wszelką działalność. Rodzi się tylko 
pytanie, czy jest to łatwe do realizacji w aktualnych uwarunkowaniach. 
Odpowiedź może być prawdopodobnie tylko jedna, bardzo trudna – nie!

Przechodząc do zagadnień zagrożenia ekologicznego w trzecim 
tysiącleciu, należałoby wskazać podział zagrożeń. Jest on dwojaki, mia-
nowicie: podmiotowy i przyczynowy. Z punktu widzenia podmiotu 
wyodrębnia się zagrożenia ekologiczne, będące skutkiem działań, które 
przez zmianę naturalnego stosunku człowieka do biocenoz i bioto-
pów mogą doprowadzić populację do unicestwienia. Źródłami tych 
zagrożeń są głównie: załamanie równowagi przyrodniczej jako następ-
stwo nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska; zanieczyszczenie 
sfer ziemi i otoczenia przez substancje pochodzenia przemysłowego, 
transportowego i komunalnego; postępująca degradacja ekosystemów 
wskutek zanieczyszczeń odpadami toksycznymi i  katastrof ekolo-
gicznych. Z punktu widzenia przedmiotowego źródłami zagrożeń są 
zdarzenia powodowane siłami przyrody i działalnością gospodarczą, 
postrzegane jako: naturalne – skutki klęsk i katastrof żywiołowych, 
oraz cywilizacyjne – materialne zanieczyszczenia różnego rodzaju 
i  typu, wprowadzane do otoczenia w  toku działalności człowieka. 
Charakteryzują się one dużą złożonością, obejmują ogromne obszary, 
są niezmiernie dynamiczne, trwają długo, w zależności od losowych 
czynników otoczenia. Prowadzą albo do degradacji, albo do dewastacji 
środowiska lub do skrajnego przypadku – do klęski ekologicznej.

W tym podrozdziale został zaprezentowany w maksymalnym skrócie 
zarys problemów dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego i jego roli 
w systemie bezpieczeństwa narodowego i po części międzynarodo-
wego, a zatem jest to wiedza bardzo ogólna Zainteresowanych odsyłam 
do literatury współczesnej z tego zakresu. Nasza codzienna obserwa-
cja dostarcza tak wiele dowodów świadomego niszczenia środowiska 
naturalnego, w którym żyjemy, działamy i chcemy cieszyć się dobrym 
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zdrowiem, oddychać świeżym powietrzem, pić chemicznie i biologicznie 
czystą wodę, odbywać kąpiele w czystym morzu i wchodzić do czystych 
lasów, jeść nieszkodliwe dla naszego zdrowia produkty spożywcze. A to 
wszystko w ogromnej mierze zależy od nas samych. Stąd mój apel: nie 
zatruwaj i nie zanieczyszczaj, a będziesz o wiele zdrowszy.

2.6. Bezpieczeństwo informacyjne – cyberbezpieczeństwo

Wyjątkowo szybki rozwój technologii w gospodarce i systemach mili-
tarnych zaznaczył się szczególnie wyraźnym postępem w dziedzinie 
komunikacji i  technologii informacyjnej. Jest to postęp związany 
przede wszystkim z  procesami decyzyjnymi w  różnych obszarach, 
włącznie z kosmosem. Te z kolei wymagają odpowiednich zasobów 
informacyjnych, które wiążą się ze zdobywaniem, przechowywaniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem informacji oraz udostępnianiem 
wiarygodnych treści.

Powszechna dostępność do informacji poza pozytywnymi skutkami 
powoduje także wystąpienie nowych uwarunkowań w dobie rozwoju 
różnych dziedzin. W nowych warunkach mają i będą mieli przewagę 
tylko ci, którzy będą dysponowali wszechstronną, aktualną i wiarygodną 
informacją oraz będą potrafili ją wykorzystywać w różnych celach. To 
oznacza, że mając dostęp do informacji wszelkiego rodzaju, w zależno-
ści od konkretnego zapotrzebowania, można wygrać z przeciwnikiem 
w dowolnym obszarze działania z militarnym włącznie.

Informacyjne oddziaływanie na zachowanie i postawy podmiotów 
międzynarodowych i narodowych oraz ochrona interesów państwowych 
przed negatywnymi skutkami oddziaływań tych podmiotów powinna 
być koordynowana w ramach polityki rządu, w sferze wykonawczej – 
mieć charakter zdecentralizowany. W tym przypadku byłaby związana 
z bezpieczeństwem narodowym, zwłaszcza z ochroną porządku konsty-
tucyjnego, bezpieczeństwem militarnym i publicznym, ekonomicznym 
i społecznym oraz ekologicznym.

Przechodząc do kolejnych rozważań na temat bezpieczeństwa infor-
macyjnego, konieczne staje się określenie podstawowych terminów 
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występujących w treści tego podrozdziału. Na początek pojęcie infor-
macji. Są trzy wyjaśnienia tego terminu, a mianowicie: powiadamianie, 
informacja o czymś, wyróżnienie jednego 12.

W literaturze można spotkać się ze wskazaniami mówiącymi o tym, 
aby oddzielać od siebie pojęcia informacji i danych. Według amerykań-
skich autorów dane są surowe, bez analizy, liczby i faktów dotyczących 
zjawisk lub zdarzeń. Natomiast informacje to wynik uporządkowania 
danych lub ich przeanalizowania w jakiś znaczący sposób 13. Według 
polskiego uczonego P. Tyrały pojęcie informacji łączą dwa terminy, 
tj. dane i komunikat  14. Dalej ten sam autor podaje, że „informacja to 
miara niepewności zajścia zdarzenia spośród skończonego zbioru zda-
rzeń możliwych, co prowadzi do wniosku, że tym więcej jest informacji, 
im mniej prawdopodobne jest wystąpienie danego zdarzenia” 15. Nie ma 
potrzeby dalszego przytaczania wypowiedzi innych autorów, ponieważ 
w istocie mają one ze sobą dużo wspólnego (co do treści znaczeniowej, 
jak i zasadniczej). Natomiast jest uzasadniona potrzeba poszerzenia 
terminu „informacja”.

Definicja pojęcia informacji powinna uwzględniać rozwój nauki, 
technologii informacyjnej i postęp w opracowywaniu nowych progra-
mów komputerowych. Już w 1995 roku niemieckie ministerstwo pracy 
w raporcie „Technologie XXI wieku” wskazało, że jednym z nowych 
obszarów działalności człowieka w  nowym tysiącleciu w  zakresie 
technologii będzie neuroinformatyka i sztuczna inteligencja, która 
przetwarzanie danych ma poszerzyć o przetwarzanie wiedzy. Natomiast 
amerykański ekspert od technologii robotów Hans Moravec w książce 
pt. Robot: od niezwykłej maszyny do transcendentalnego umysłu twierdzi, 
że już niedługo będzie można wyprodukować „mylący pył” – mikrosko-
pijne komputery niewidoczne gołym okiem i jednocześnie zdolne do 
publikacji i współdziałania. Przewiduje także, że w pierwszych latach 

12  P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko i bezpieczeństwo, Toruń 2001, s. 47.
13  A. Stoner, R. Freeman, D. Glibert jr., Kierowanie, Warszawa 1999, s. 589.
14  P. Bączek, Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo, Toruń 2005, s. 45.
15  P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe…, op. cit.
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XXI wieku powstaną sieci inteligentne, które otoczą Ziemię, a system 
łączności będzie przypominał ludzki system nerwowy.

W zależności od celu, w jakim wykorzystujemy informacje, można je 
najogólniej podzielić na: wiarygodne i fałszywe, użyteczne i nieużytkowe, 
aktualne i nieaktualne, mylące i jeszcze inne. Natomiast każda użytkowa 
informacja musi podlegać wnikliwej analizie i ocenie. Dlatego konieczne 
staje się określenie cech, które umożliwiłyby ocenę przydatności kon-
kretnej informacji. Wspomniani już autorzy: J.A. Stoner, R. Freeman 
i D. Gilbert wyróżniają cztery następujące cechy informacji: 1) jakość, 
2) aktualność, 3) ilość, 4) znaczenie dla potrzeb zarządzania. Z tym że 
jakość w ich rozumieniu wiąże się ściśle z dokładnością, tzn. im większa 
dokładność, tym wyższa jakość.

Nieco inaczej określa pojęcie jakości informacji już wspomniany 
P. Tyrała, tj. poprzez ogół właściwości informacji, które wiążą się ze 
zdolnością zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb 
użytkownika informacji. Do tych pożądanych cech informacji autor 
zalicza: aktualność, dokładność, elastyczność, jednoznaczność, rzetel-
ność, wartość, wystarczalność.

Ta duża liczba cech, które charakteryzują informacje, może powo-
dować konieczność dokonywania wyboru już na początkowym etapie 
pozyskiwania, gdyż podczas selekcji dużej ilości danych może dochodzić 
do niewspółmiernego wysiłku i niepotrzebnego zamieszania w organi-
zacji oraz w procesie podejmowania decyzji. Nadmiar informacji bywa 
najczęściej szkodliwy.

Współczesna cywilizacja opiera swoją działalność na informacji. 
Oznacza to, że korzystanie z informacji jest dzisiaj czymś naturalnym 
i  powszechnym. Społeczeństwa bardzo szybko się przeobrażają ze 
społeczności przemysłowej w społeczność informacyjną. Pracownicy 
porzucają tradycyjne, niegdyś bardzo atrakcyjne, zawody i podejmują 
pracę w usługach, w edukacji oraz zawodach opartych głównie na wiedzy, 
tj. związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji oraz ich 
obrotem, a także z automatyzacją procesów produkcyjnych. Informacja, 
która jest podstawą wiedzy, staje się istotnym elementem warunkują-
cym sukces i dlatego nabiera z każdym dniem szczególnego znaczenia 
w każdej dziedzinie działalności człowieka.
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Bardzo ważną kwestią są również zagrożenia informacyjne. Wraz 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego pojawiają się nowe tech-
nologie, nowe rozwiązania w wielu dziedzinach, nowe możliwości 
w realizacji nowych pomysłów. Powstają nowe instytucje o charakterze 
naukowo-badawczym i wdrożeniowym. Te wszystkie nowe osiągnięcia 
rozwoju społecznego niosą ze sobą również zagrożenia.

W tym materiale będą odnotowane tylko niektóre zagrożenia, mające 
zasadnicze znaczenie w bezpieczeństwie narodowym (państwa). Podsta-
wowym zagrożeniem informacyjnym jest brak informacji. Bez aktualnej, 
rzetelnej, dokładnej, wiarygodnej i sprawdzonej informacji nie jest 
możliwe podejmowanie racjonalnych decyzji w jakiejkolwiek sprawie. 
Dlatego społeczeństwa, organizacje, państwa tworzą wyspecjalizowane 
służby informacyjne, których zadaniem jest dostarczanie odpowiedniej 
wiedzy na temat zagrożenia właściwym organom i służbom.

Jak wiadomo, zagrożenie rośnie z roku na rok. Do tego stopnia, że 
tylko w ubiegłym roku NATO uznało cyberprzestrzeń za kolejną – obok 
lądu, morza i powietrza – przestrzeń, w której prowadzi się działania 
operacyjne w ramach konfliktów. To zagrożenie płynie z kilku źródeł. 
Oprócz cyberprzestępczości zagrożeniem jest np. cyberterroryzm. Służy 
on na razie do wzmacniania tego, co terroryści robią w świecie realnym, 
czyli propagandzie bądź radykalizacji osób zainteresowanych działal-
nością. Tu można posłużyć się przykładem, jakim było sparaliżowanie 
systemu energetycznego na Ukrainie w latach 2015 i 2016, o co Kijów 
oskarża Moskwę, i uszkodzenie irańskich wirówek do wzbogacania 
uranu w 2010 roku, o co Teheran oskarżył Izrael i USA. Należy przy-
puszczać, że do takich akcji będzie dochodziło coraz częściej, bo po co 
korzystać z metod konwencjonalnych, skoro można np. zdalnie zniszczyć 
elektrownię wroga.

Po ataku na program atomowy Iran postawił na rozbudowę swojego 
systemu cyberbezpieczeństwa i w kilka lat stał się jednym z liderów 
w tej dziedzinie. W Polsce na razie potrafimy się obronić, a przynajmniej 
wykryć ataki – ale ile pozostaje niewykrytych?

Do zagrożeń informacyjnych zalicza się chaos informacyjny, czyli 
stan, kiedy istnieje nadmiar informacji. Z tym zjawiskiem mamy do 
czynienia wówczas, gdy odbiorca, użytkownik otrzymuje za dużo infor-
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macji i najczęściej o małej wartości. Bardzo często jest tak, że informacje 
o znacznej wartości użytecznej są ukryte i trzeba mieć odpowiednią 
technologię do wykrycia (zdobycia) tych informacji, które są niezbędne 
do powzięcia racjonalnych decyzji. Chaos informacyjny może być wyni-
kiem nieładu organizacyjnego, braku odpowiednio przygotowanych 
pracowników i organizacji pracy w procesie technologicznym. Może 
on także powstawać w wyniku świadomych działań manipulacyjnych, 
zmierzających do zatajenia istotnych informacji, co ma miejsce najczę-
ściej w biznesie, polityce i strategii wojskowej.

Informacje mogą podlegać tez innym zagrożeniom spowodowanym 
przez instytucje lub człowieka. Do najważniejszych z nich można zali-
czyć: nieuprawnione ujawnienie informacji, naruszenie przez władze 
praw obywatelskich, działalność grup świadomie manipulujących prze-
kazem ważnych informacji, asymetrię w międzynarodowej wymianie 
informacji, niekontrolowany rozwój nowoczesnych technologii bio-
informatycznych, przestępstwa komputerowe, cyberterroryzm, walkę 
informacyjną, zagrożenia asymetryczne, szpiegostwo.

Wymienione zagrożenia informacyjne istnieją i stanowią poważny 
problem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Mają one bez-
pośredni lub pośredni wpływ na skuteczność rozwoju społeczeństwa 
w różnych dziedzinach, a także na budowę potencjału obronnego pań-
stwa. Hakerzy mają współcześnie ogromne możliwości włamywania się 
do skrzynek e-mailowych pracowników instytucji takich jak: MSZ, MON, 
MR, ABW, AW, SKW, SWW, banki i inne ważne instytucje użyteczności 
publicznej. Stąd ponaglenia w związku z pracami międzyresortowej 
grupy nad strategią ds. cyfryzacji o przygotowanie ustawy, która otworzy 
drogę do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ostatnie wydarzenia 
(2016–2017) pokazały, że powinniśmy się obawiać działań dokonywanych 
zza klawiatury tak samo jak nieprzyjacielskich czołgów czy bombowców.

2.7. Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne ma kolosalne znaczenie w strukturze bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa, ponieważ obejmuje osoby, grupy 
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społeczne i państwo jako podmioty życia międzynarodowego. Podsta-
wowym warunkiem rozwoju państwa we wszystkich jego obszarach jest 
pokój społeczny, czyli akceptacja przez społeczeństwo działań organów 
władzy publicznej i samorządowej oraz istniejącej struktury społecznej.

Społeczeństwo obywatelskie, w którym władza uległa decentralizacji, 
jest czynnikiem mającym duży wpływ na charakter państwa. Decyzje 
dotyczące ważnych spraw z życia obywateli zapadają w społeczeństwach 
lokalnych (w samorządach). Pytanie o bezpieczeństwo społeczne pań-
stwa jest więc w dużym stopniu pytaniem o stan kultury obywatelskiej, 
która przejawia się w stosowanych metodach rozwiązywania problemów 
publicznych i ważnych spraw społecznych. Siła państwa demokratycz-
nego opiera się zatem na walorach moralnych obywateli, ich skłonności 
do działań prospołecznych, a także uznawaniu prymatu dobra wspól-
nego nad dążeniami indywidualnymi. „To właśnie dobro wspólne jest 
podstawowym czynnikiem łączącym obywateli w jedną społeczność” 16.

Bezpieczeństwo społeczne jest uwarunkowane różnymi kom-
ponentami. Społeczeństwo związane jest z  warunkami bytowymi 
i możliwościami rozwoju społecznego, strukturą społeczną i kulturą. 
Państwo niesie w sobie element organizacji i określonego prawnie 
obszaru. Idea narodu zawiera w sobie dwa rodzaje komponentów: przed-
miotowe (terytorium, pochodzenie) i podmiotowe (język, świadomość). 

„System społeczny określany jest jako sensowny związek społecznych 
oddziaływań, które nawzajem się do siebie odnoszą i są dla własnych 
środowisk odróżnialne od działań, które do systemu nie należą” 17. Aktu-
alnie teorie socjologiczne są teoriami systemowymi, zorientowanymi 
na ewolucyjny charakter procesów.

Niektórzy uważają, że bezpieczeństwo społeczne wyrasta z obszaru 
kulturowego, który jest związany z tożsamością kolektywną (social 
security). Obszar socjalny natomiast dotyczy głównie ekonomicznych 
aspektów bezpieczeństwa społecznego, które powodują problemy spo-
łeczne i destabilizują porządek społeczny.

16  N. Luhman, Systemy społeczne, Kraków 2007, s. 46.
17  M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Poznań 2011, s. 32.
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W opracowaniach z zakresu psychologii humanistycznej i psychoana-
lizy można znaleźć określenia dotyczące bezpieczeństwa, prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania jednostki, a także grup społecznych. W tychże 
opracowaniach wymienia się dwa bardzo ważne wskaźniki, które tworzą 
bezpieczeństwo społeczne. Pierwszy z nich to gwarancja przetrwa-
nia danego podmiotu w stanie nienaruszalnym. Stanowi to podstawę 
bezpieczeństwa, ponieważ daje możliwość istnienia. Relację pełnego 
bezpieczeństwa zapewniają możliwości swobodnego rozwoju pod-
miotu (jednostki, grupy społecznej, państwa). Do możliwości można 
zaliczyć takie czynniki jak: pewność istnienia i przetrwania, tożsamość 
i aktywność, zaspokojenie podstawowych potrzeb i ochrona przed ich 
utratą, integralność i niepodległość, zapobieganie konfliktom, życie 
w szczęściu. Te wymienione cechy, wartości i cele stanowią podstawę 
pozytywnego definiowania bezpieczeństwa społecznego we współcze-
snej rzeczywistości.

Drugi wymiar bezpieczeństwa społecznego jest możliwy do realizacji 
tylko wtedy, kiedy podmiot ma zapewnione przetrwanie. Wymienia się, 
że kategorią istotną dla jednego i drugiego obszaru bezpieczeństwa jest 
pewność. Ona to bowiem determinuje istnienie obu składników bez-
pieczeństwa społecznego. Pewność może mieć charakter obiektywny 
lub subiektywny. Na podstawie takiego założenia bezpieczeństwo spo-
łeczne jest definiowane jako obiektywna gwarancja nienaruszalnego 
przetrwania i swobód rozwojowych. A to oznacza, że jednostka i grupa 
społeczna (podmiot) mają zapewnione możliwości działania w pokoju 
i zadowoleniu.

Według filozofów to dobro człowieka, dobro wspólne skłaniają do 
starań o nie, do tworzenia i budowania warunków zapewniających 
trwanie i rozwój człowieka.

Na społeczeństwo można patrzeć jak na system podziału pracy (struk-
tura zawodowa, rynek alokacji zawodów siły roboczej, system wzajemnych 
zależności kooperacyjnych, podział funkcji i ról, zmiana produkcji wobec 
potrzeb rynku). Można też dostrzegać w społeczeństwie cechy agregatu 
demograficznego, który odzwierciedla przemiany społeczne.

„W świetle teorii przejścia demograficznego w zachowaniach repro-
dukcyjnych człowieka ścierają się takie dwie tendencje jak: intuicyjne 



2.7. Bezpieczeństwo społeczne /

/ 181

dążenia do biologicznego przetrwania i do utrzymania równowagi 
względem otoczenia. Zgodnie z tą teorią społeczeństwo przechodzące 
modernizację doznaje przejścia demograficznego, które polega na 
radykalnym, trwałym i nieodwracalnym spadku umieralności i roz-
rodczości” 18.

Socjologowie w swoich rozważaniach twierdzą, że nie można wysu-
wać jednej absolutnie słusznej tezy mówiącej o relacjach pomiędzy 
elementami struktury społecznej i dokonać prostego wyboru tej z nich, 
która jest bezpieczniejsza dla życia jednostki oraz perspektywy stabil-
ności i trwałości państwa.

Aby wzmocnić rozumienie samej istoty społeczeństwa, należałoby 
sięgnąć do Encyklopedii PWN, w której definicja społeczeństwa ma nastę-
pującą treść: „Społeczeństwo to ogół mieszkańców danego kraju albo 
zorganizowana zbiorowość, którą charakteryzuje stosunkowo wysoki 
stopień złożoności, poczucie odrębności oraz względna intensywność 
oddziaływań wzajemnych pomiędzy jego członkami, połączonymi podo-
bieństwem warunków życia, podziałem pracy i postępowaniem” 19.

Natomiast w Słowniku języka polskiego PWN napisano, że społe-
czeństwo to „ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach 
wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kul-
turalnym; ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta itp.” 20.

Prowadząc badania dotyczące bezpieczeństwa społecznego, często 
spotykamy się z pojęciem narodu. Okazuje się, że słowo „naród” jest róż-
nie interpretowane i nie jest jednoznaczne. Na przykład w koncepcjach 
socjologicznych krajów zachodnich naród utożsamia się z państwem, 
traktuje się te pojęcia jako synonimy. W odróżnieniu od krajów zachod-
nich w polskiej socjologii terminy „naród” i „państwo” rozpatrywane są 
odrębnie i mają inną treść znaczeniową.

Coraz częściej dąży się do ukształtowania przekonania, że pomiędzy 
jednostką a narodem istnieje moralna i emocjonalna więź, która dotyczy 
godności i przynależności narodowej. Te związki są bardzo silne, czego 

18  K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne RP, op. cit., s. 4.
19  Encyklopedia PWN, op. cit.
20  Słownik języka polskiego PWN, op. cit., s. 295.
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dowiodły 123 lata niewoli Polski, kiedy to naród istniał bez państwa aż 
do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Idea narodu zawiera w sobie dwa rodzaje komponentów, tj. przed-
miotowe i  podmiotowe. Do przedmiotowych zalicza się przede 
wszystkim wspólne terytorium, wspólnotę pochodzenia i wspólnotę 
egzystencjalną. Natomiast do podmiotowych należą: świadomość naro-
dowa, doświadczenia historyczne, kultura i język. Zarówno pierwsze, jak 
i drugie znajdują odzwierciedlenie w definicji narodu zawartej w Słow-
niku języka polskiego PWN: „Naród to trwała wspólnota ludzi, utworzona 
historycznie, powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, 
kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiająca się 
w świadomości narodowej jej członków” 21. Nietrudno dostrzec, że pod-
stawowym atrybutem spajającym ludzi w naród jest według tej definicji 
ukształtowana świadomość.

Pełniejsze podejścia to te, w których uwypukla się znaczenie świado-
mości jako czynnika konstytuującego naród. Naród można traktować 
jak rodzinę, która ma swoje naturalne potrzeby i cele do osiągnięcia. 
Tylko w narodzie możliwy jest rozwój osobowości człowieka i realizacja 
jego potencjalnych możliwości i talentu. Ponadto naród daje jednocze-
śnie świadomość własnych korzeni, języka, obyczajów, kultury, etyki 
i poczucie więzi emocjonalnej z Ojczyzną. „Ojczyzna to kraj, w którym 
człowiek się urodził i w którym spędził znaczną część życia, w którym 
mieszka lub z którym czuje się mocno związany emocjonalnie, mimo 
przestrzennego oddalenia” 22.

Bardzo ważną kategorią w rozważaniach dotyczących bezpieczeń-
stwa społecznego jest państwo. Ta podstawowa forma organizacji 
społeczeństwa jest rozmaicie postrzegana w myśli społecznej. Dokładne 
sprecyzowanie zakresu znaczeniowego tego pojęcia wpływa na sposób 
definiowania bezpieczeństwa społecznego.

Angielski socjolog T. Hobbes kładł nacisk na znaczenie człowieka. 
Zainicjował on indywidualistyczno-naturalistyczną antropologię, 
według której człowiekiem rządzą te same prawa co przyrodą, czyli 

21  Ibidem, t. 2, s. 285.
22  Encyklopedia PWN, op. cit., s. 393.
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prawa bezwzględnego zaspokajania swoich potrzeb, ich ekspansyw-
nej realizacji i wolności. Dla każdego, twierdzi dalej, indywiduum jest 
naturalnym i słusznym dążeniem do własnego dobra. Dobro to ma 
pierwszeństwo przed dobrem cudzym. Naturalny stan ludzkości jest 
dziki, barbarzyński i niebezpieczny, przy czym głównym zagrożeniem 
dla człowieka są inni ludzie.

Ludzie dla własnego dobra tworzą państwa, aby uwolnić się od 
okropności swojego naturalnego sposobu życia. Państwo ma zatem 
obowiązek ustalania kryteriów dobra i zła, praw i obowiązków obywa-
teli oraz zasad i sposobów ich nadzorowania i przestrzegania. Państwo 
ze swej natury jest społecznością opartą na prawie, które powinno 
zapewniać wolność człowieka i spełniać wymogi demokracji.

Obowiązujące prawo musi być egzekwowane przez wszystkich oby-
wateli, dlatego państwo ma prawo do stosowania środków przymusu. 
Państwo nie może jedynie apelować do dobrej woli obywateli. Sam apel 
do sumień obywateli, aby nie siadali za kierownicę samochodu po spoży-
ciu alkoholu, nie przynosi żadnego skutku. W dalszym ciągu, zwłaszcza 
podczas dni wolnych od pracy, tysiące Polaków jeżdżą samochodem pod 
wpływem alkoholu. Oznacza to, że prawo nie jest na tyle skuteczne, aby 
poprawić stan bezpieczeństwa na polskich drogach.

Bardzo ważnym czynnikiem umacniającym państwo są wartości 
i normy moralne, na których się ono opiera. Prawo bez etyki traci 
bowiem swój sens. Jeśli państwo ma służyć dobru ludzi, nie może ignoro-
wać wartości moralnych. Respektowanie takich wartości, jak braterstwo, 
sprawiedliwość, miłość, prawa człowieka, prawa osobowe i społeczne, 
wolność, tolerancja, dodaje państwu siły, która jest podstawowym kry-
terium bezpieczeństwa narodowego.

Z dotychczasowych rozważań można wysnuć wniosek, że w narodzie, 
który utworzył państwo w celu zagwarantowania sobie trwałych warun-
ków do bycia i rozwoju, zachodzą różne procesy wspierające to dobro. 
Państwo może mieć korzystne uwarunkowania społeczne do wypełniania 
swojej misji, ale może też być zagrożone, z różnych powodów wewnętrz-
nych i zewnętrznych, przede wszystkim ze względu na określone procesy 
występujące w tej społeczności. I dlatego społeczeństwo, które pragnie, by 
państwo spełniało swoją powinność i podstawowe trzy funkcje, musi two-
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rzyć w tym celu warunki i odpowiednie mechanizmy rozwoju. Państwo 
służy społeczeństwu, pełni funkcję służebną w osiąganiu dóbr i szczęścia, 
nigdy nie jest dobrem najwyższym. Istnieje dla dobra wspólnego obej-
mującego sumę warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, 
rodziny i zrzeszenia mogą łatwiej osiągać swoją własną doskonałość.

W rozwoju społecznym państwa należy dostrzegać również zagro-
żenia, które mogą skutecznie paraliżować życie społeczne. Najogólniej 
można je identyfikować ze stanem charakteryzującym się destabiliza-
cją ładu politycznego, zahamowaniem procesu budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, powstaniem przeszkód we współpracy w sojuszach, osła-
bieniem pozycji międzynarodowej, zahamowaniem rozwoju cywilizacji.

Wymienione obszary zagrożeń mają swoje społeczne tło i przyczyny, 
mogą być wynikiem destrukcyjnych procesów zachodzących w społe-
czeństwie, a przez to destabilizować strukturę społeczną, a także tworzyć 
niekorzystne uwarunkowania do wypełniania przez państwo jego funkcji.

Zagrożenia społeczne są ściśle powiązane z takimi zjawiskami jak asy-
metryczność, dezorganizacja, niewydolność, niezgodność, sprzeczność, 
zawodność, nieprofesjonalność rządu. Właśnie one odzwierciedlają stan 
społecznej nierówności, przy czym stan ten nie ma charakteru przejścio-
wego, gdyż istnieje stale, zmieniając jedynie swoje natężenie, zakres i treść.

Z perspektywy rozważań dotyczących współczesnych uwarunko-
wań bezpieczeństwa społecznego można dojść do wniosku, że problem 
społeczny determinujący bezpieczeństwo wyraża się w asymetrycznych 
przekształceniach w rozwoju gospodarczym, które rodzą zagrożenia 
społeczne w państwie. Należy zatem mieć na uwadze głównie te pro-
cesy, które wymagają profesjonalizmu i sprawnego działania państwa. 
Współczesne państwo demokratyczne, będące członkiem sojuszu, musi 
bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo społeczne i dawać przykład innym, 
jak należy rozwiązywać problemy w tej ważnej dziedzinie.

2.8. Bezpieczeństwo kulturowe

Dlaczego bezpieczeństwo kulturowe znalazło godne miejsce w struktu-
rze bezpieczeństwa narodowego? Czy stan bezpieczeństwa kulturowego 
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ma istotny wpływ na inne kategorie? Czy bez należytej dbałości o bez-
pieczeństwo kultury naród będzie bezpieczny i  szczęśliwy? Na te 
pytania Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedzi po zapoznaniu się 
z treścią niniejszego podrozdziału. Udzielając odpowiedzi, autor sko-
rzystał ze znanych mu pozycji literatury przedmiotu oraz z własnej 
wiedzy związanej z uczestnictwem w konferencjach naukowych. Jeden 
z największych pedagogów XX wieku – prof. Bogdan Suchodolski – na 
wykładzie w Akademii Obrony Narodowej powiedział: „Kultura czło-
wiekowi jest potrzebna po to, by człowiek był człowiekiem”.

Samo pojęcie bezpieczeństwa kulturowego jest stosunkowo nowe, 
choć od wielu wieków jego istota jest powszechnie znana (zarówno 
w teorii, jak i praktyce). O znaczeniu kultury w systemie bezpieczeństwa 
narodowego dobitnie świadczą fakty historyczne dotyczące narodów 
Europy. Polska może być najlepszym przykładem tego, jaką rolę ode-
grała kultura w najtrudniejszych dla Polski okresach – w czasie zaborów, 
podczas I i II wojny światowej, a także podczas rządów totalitarnych 
w latach 1945–1989. Kultura w tych tragicznych dla narodu polskiego 
okresach była ostoją bytu państwa.

Zmiany, jakie nastąpiły po okresie zimnej wojny i upadku komu-
nizmu, zwłaszcza dzięki radykalnemu zmniejszeniu wpływu ideologii 
komunistycznej na życie kulturowe i społeczne, przyspieszyły eliminację 
granic w stosunkach międzynarodowych (wskutek integracji i globaliza-
cji). Procesy zmian objęły różne obszary życia społecznego, dla którego 
głównym podłożem była obok gospodarki i finansów kultura. Podłoże 
cywilizacyjno-kulturowe w całym swym etniczno-religijnym otoczeniu 
zaczęło odżywać.

W krajach, które odzyskały wolność, zaczęły mieć znaczenie symbole 
i flagi narodowe i inne wyznaczniki kulturowej tożsamości. Doświad-
czenia historyczne narodu odzyskały swoją wartość i wciąż w znaczący 
sposób pomagają w budowaniu przyszłości.

Jeśli uznamy ogromne znaczenie kultury w kształtowaniu osobowo-
ści człowieka (aby człowiek był człowiekiem), a tym samym zachowania 
najwyższych wartości narodowych, to bez wahania możemy stwierdzić, 
że kultura narodowa jest tak samo zagrożona, jak inne obszary bez-
pieczeństwa. Z tym jednak, że ocena zagrożenia kultury i utrzymanie 
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jej na odpowiednim poziomie nie należy do kategorii bezpieczeństwa 
łatwych w realizacji.

Zagrożenia dla kultury istniały od bardzo dawna i zwykle były skut-
kiem wojen, najazdów zbrojnych, podbojów kolonialnych, a nawet 
zderzeń kultur. Bardzo często dochodziło do niszczenia kultur wyższych 
z powodu braku odpowiedniej siły militarnej do ich obrony. „Niekiedy 
kultury etniczne były niszczone w toku historycznych procesów two-
rzenia państw narodowych, co wiązało się ze swoistym kanibalizmem 
kultur małych grup społecznych »pożeranych« po drodze przez grupy 
i plemiona dzielnicowe, a następnie przez kształtowaną kulturę naro-
dową” 23.

Do zagrożeń kultur występujących w XXI wieku można zaliczyć 
wielokulturowość i postępującą globalizację, migrację i uchodźstwo, 
zróżnicowanie ekonomiczne społeczeństw, zmiany klimatu i środowiska, 
grabieże i kradzieże oraz nielegalny obrót dobrami kultury. Największym 
natomiast wrogiem bezpieczeństwa kulturowego na obecnym etapie 
rozwoju jest globalizacja i islam. Tu występuje różnorodność sposobów 
uniwersalizacji rozmaitych standardów życia, zależnych od konkretnych 
uwarunkowań kulturowych.

Szczególną uwagę na zjawisko przepływów kulturowych zwrócono 
już uwagę podczas Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
oraz na tzw. konferencjach przeglądowych, m.in. w ramach rozpatrywa-
nia problematyki tzw. koszyka KBWE, który zajmował się przepływem 
osób, idei, informacji, myśli i wytworów kultury, a także prawami czło-
wieka.

Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego zaczęto odnosić do zagrożeń 
tożsamości kulturowej, a  tym samym do zagrożeń bezpieczeństwa 
narodu. Na zagrożenia tego typu zaczęto zwracać uwagę w oficjalnych 
doktrynach i strategiach bezpieczeństwa narodowego. Uczeni klasy-
fikują bezpieczeństwo kulturowe głównie na podstawie kryterium 
przedmiotowego, które jest traktowane jako jeden z rodzajów bezpie-
czeństwa. Należałoby uznać taką klasyfikację za merytorycznie słuszną.

23  Z. Bauman, Kryzys państwa narodowego we współczesnej Europie, „Przegląd 
Zachodni” 1994, nr 4, s. 10–11.
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Dotychczasowe próby zdefiniowania bezpieczeństwa kulturowego 
wskazują na kilka bardzo ważnych czynników, które się na nie składają, 
a mianowicie: zachowanie tożsamości kulturowej, kultury, zwyczajów, 
czystości języka, religii, wolności myśli, stylu życia, praw przynależno-
ści etnicznej. Mimo że nie wszystkie stanowią bezpośrednią podstawę 
do formułowania definicji, to jednak większość z nich oddaje istotę 
(filozofię) tego pojęcia. Niektóre definicje uwypuklają związki pomię-
dzy bezpieczeństwem kulturowym a prawem i wolnością podmiotu. 
Większość definicji, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio, wiąże bezpie-
czeństwo kulturowe z bezpieczeństwem narodowym, co ma kolosalne 
znaczenie. Niektóre definicje odnoszą bezpieczeństwo kulturowe do 
praw jednostki i do grup etnicznych, a także do narodu zorganizowa-
nego w państwo narodowe.

Bezpieczeństwo kulturowe składa się z bezpieczeństwa jednostko-
wego i poczucia zbiorowej tożsamości, które są tak charakterystyczne 
dla naszego postmodernistycznego świata. Obejmuje też, choć do 
tych wartości się nie ogranicza, wolność sumienia, mowy, związków, 
a także kulturalne i polityczne współzawodnictwo. Mając pewną, 
może nawet dostateczną, wiedzę na temat historii kultury i  jej roli 
w kształtowaniu świadomości podmiotu oraz zagrożenia, możemy 
przejść do definicji.

Aby szerzej poznać istotę bezpieczeństwa kulturowego, zostały 
podane definicje znanych autorów, ekspertów z zakresu bezpieczeń-
stwa i politologii.

Jedną z ciekawych definicji zaproponowała G. Michałowska: „Bez-
pieczeństwo kulturowe w wymiarze narodowym oznacza warunki, 
w  których bezpieczeństwo może utrwalać i  pielęgnować wartości 
decydujące o  jego tożsamości, a  jednocześnie swobodnie czerpać 
z doświadczeń i osiągnięć innych narodów. Jest więc stanem pewnej 
równowagi, niezbędnym, lecz ani teoretycznie, ani empirycznie nie-
możliwym do określenia” 24.

24  G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w  warunkach globalizacji proce-
sów społecznych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe u schyłku XX w., op. cit., s. 132.
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T. Jemioło określa bezpieczeństwo kulturowe państwa jako „jego 
zdolność do pomnażania dotychczasowego dorobku kulturalnego oraz 
jego obrony przed niepożądanym wpływem innych kultur” 25.

J. Czaja określa z kolei bezpieczeństwo kulturowe jako „zdolność 
państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w warunkach otwarcia na świat, umożliwiających rozwój 
kultury poprzez internalizację wartości niesprzecznych z własną toż-
samością” 26.

Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, można przyjąć, że pojęcie 
bezpieczeństwa kulturowego obejmuje następujące czynniki, takie jak:

    ochrona wartości kultury symbolicznej (duchowej), istotnych dla 
tożsamości narodowej (język, religia, zwyczaje, tradycje histo-
ryczne, literatura, ideologia);

    ochrona materialnych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego 
(zabytki, pomniki, obiekty uznane za część dziedzictwa świato-
wego);

    poczucie bezpieczeństwa kulturowego, które dotyczy narodu i jed-
nostek oraz grup etnicznych;

    otwartość kultury, niezwykle ważna dla jej historycznego rozwoju, 
która polega przede wszystkim na zachowaniu stanu równowagi 
pomiędzy jej wewnętrznym rozwojem, opartym na rodzimych 
wartościach, a ochroną przed niepożądanymi wpływami i jedno-
czesną interpretacją elementów niesprzecznych – równowaga ma 
kluczowe znaczenie dla kultury duchowej;

    prowadzenie zagranicznej polityki kulturowej, nakierowanej z jed-
nej strony na promocję własnej kultury i kraju, z drugiej – na 
tworzenie sprzyjających warunków zewnętrznych do rozwoju 
kultury według przyjętej strategii.

Ostatnią kwestią do rozważenia jest kwestia zagrożenia bezpieczeń-
stwa kulturowego, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa 

25  T. Jemioło, Bezpieczeństwo kulturowe w  warunkach globalizacji i  procesów 
społecznych, „Zeszyt Problemowy WTO” 2001, 3/25, s. 20.

26  J. Czaja, Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego, Bielsko-Biała 2007, 
s. 173.
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w XXI wieku. Trudność w ocenie bezpieczeństwa kulturowego polega 
na niemożności zastosowania jakichkolwiek mierników tego zagrożenia 
w sytuacji niepewności i nieprzewidywalności. Każda ocena bezpieczeń-
stwa będzie zawierała pewną dozę subiektywizmu. Może kompleksowe 
badania stanu kultury, opinie twórców i ich konfrontacja z ocenami 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kulturowe pozwalają 
racjonalnie zdefiniować rzeczywiste zagrożenia. Aktualnie zagrożenia 
są związane głównie z globalizacją i migracją z południa na północ 
(najazd islamu) i dotyczą przede wszystkim kultury symbolicznej, ale nie 
tylko. Pierwszym przypadkiem globalizacji jako spotkania i mieszania 
się kultur był okres hellenizmu. Obecnie globalizacja polega głównie 
na permanentnym napływie produktów kultury masowej, co wiąże się 
ze zjawiskiem szoku kulturowego. Jest on nie tylko bezprecedensowy 
w swej skali, ale ma także charakter globalny, nie tak jak było dawniej – 
jednostkowy lub lokalny. Dzisiaj media i Internet powodują, że doznania 
otrzymuje się na odległość, bez konieczności cielesnego kontaktu, nie 
wychodząc z domu. Zjawisko globalizacji prowadzi do powstawania 
nowego, kosmopolitycznego stylu życia, polegającego na częściowym 
zaniku roli religii, moralności, rodzimej kultury i narodowości jako 
wyznacznika zachowań.

Skomplikowane relacje pomiędzy globalizacją a elementami naro-
dowymi i lokalnymi przynoszą różne skutki, pozytywne i negatywne, 
mogą być szansą, a jednocześnie zagrożeniem. Należy tu dostrzec takie 
zjawiska jak nierzadkie przypadki gry i wykorzystania kultury masowej 
przez kultury lokalne, etniczne i religijne, używające do tego mediów 
elektronicznych i Internetu. Niewątpliwie zagrożenia w obszarze kultury 
materialnej są bardziej dostrzegalne niż w kulturze symbolicznej, a tym 
samym określenie stanu bezpieczeństwa kulturowego w tej sferze jest 
łatwiejsze i bardziej wymierne.

Pozostaje jeszcze wyrażenie poglądu na temat tego, czy człon-
kostwo Polski w UE pociąga za sobą zagrożenie dla polskiej kultury 
i tożsamości kulturowej? Otóż Unia Europejska, począwszy od traktatu 
z Maastricht, zadeklarowała, że chce budować własną tożsamość, ale 
przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości krajów członkowskich. 
Dzisiaj problemem jest nie tyle kształtowanie jakiejś ponadnarodowej 
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kultury, ile utrzymanie bogactwa różnorodności i wielokulturowości 
przy świadomości istnienia wspólnych grecko-rzymskich i judeochrz-
eścijańskich korzeni. Kształtowanie wspólnych standardów dotyczy 
jedynie kultury politycznej, strategicznej, demokracji, praw człowieka, 
państwa prawa i tolerancji. W tym zakresie standardy polskie mogą się 
różnić od poziomu Europy Zachodniej, jednak nie na tyle, by zagrażało 
to czyjejkolwiek tożsamości. Polski system bezpieczeństwa kulturowego, 
choć bardzo rzadko tak powszechnie nazywany, może jeszcze nie jest 
doskonały, na pewno ma wiele wad, ale jest w miarę skuteczny, jeśli 
chodzi o większość współczesnych zagrożeń. Jego poprawa, doskonałość 
może wzrosnąć wraz z upływem lat przynależności do Unii Europejskiej, 
bo już po tych minionych latach członkostwa można dostrzec postęp, 
chociażby w kulturze materialnej, która ma pośredni wpływ na kulturę 
lokalną i religijną. Na podstawie doświadczeń bogatej polskiej historii 
dziejów można wysunąć hipotezę, że na stan bezpieczeństwa kulturo-
wego w Polsce ma wpływ bezpieczeństwo religijne, o czym będzie mowa 
w kolejnym podrozdziale.

2.9. Bezpieczeństwo religijne

Na początku warto powiedzieć kilka słów o samym pojęciu bezpie-
czeństwa religijnego. W  strukturze bezpieczeństwa narodowego 
bezpieczeństwo religijne świadomie zostało umieszczone na końcu, 
jako dziewiąta kategoria bezpieczeństwa. Aby przejść do dalszych rozwa-
żań, należałoby najpierw wyjaśnić, co oznacza termin „religia”. Według 
Słownika języka polskiego „religia” oznacza „formę świadomości społecz-
nej obejmującej wierzenia dotyczące genezy, struktury i celu istnienia 
człowieka, ludzkości i świata, tj. doktryna religijna, jest to wiara w istoty 
nadprzyrodzone – Boga” 27.

Może zrodzić się pytanie, dlaczego religia i wszystko, co z nią zwią-
zane, musi być chronione w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa 
demokratycznego. Odpowiedź nie nastręcza trudności, bowiem wynika 

27  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.



2.9. Bezpieczeństwo religijne /

/ 191

to z Konstytucji RP, która stanowi: „Władze publiczne w Rzeczypospoli-
tej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania 
w życiu publicznym. Stosunki między państwem a kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich 
autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak 
również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”. Takim 
istotnym w tej sprawie dokumentem dziejowym jest konkordat zawarty 
pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 lipca 
1993 roku. Sam fakt podpisania konkordatu był wydarzeniem doniosłym.

Art. 1 tego bardzo ważnego dokumentu stanowi: „Rzeczpospolita Pol-
ska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są 

– każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują 
się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we 
współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”. Natomiast 
art. 1 pkt 2 zawiera bardzo ważną treść z punktu widzenia prawnego, 
mającą ścisły związek z bezpieczeństwem religijnym: „Rzeczpospolita 
Polska uznaje również osobowość prawną wszystkich instytucji kościel-
nych terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką osobowość na 
podstawie przepisów prawa kanonicznego. Władza kościelna dokonuje 
stosownego powiadomienia kompetentnych organów państwowych”. 
W art. 8 postanowiono z kolei: „sprawowanie kultu publicznego w miej-
scach innych niż określonych w ustępie 3 nie wymaga zezwolenia władz 
państwowych, chyba że odpowiednie przepisy prawa polskiego stano-
wią inaczej, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo i porządek 
publiczny” 28.

Kolejnym powodem, dla którego bezpieczeństwo religijne stanowi 
istotny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego, jest rola Kościoła kato-
lickiego jako instytucji w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. 
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wszelkiej 
wolności praw człowieka i obywatela. Koncepcja ta jest zgodna z posta-
nowieniem licznych aktów prawa międzynarodowego i odnosi się do 
zakresu podmiotowego, do którego zalicza się: zakres gwarantowanej 

28  J. Krukowski, Nowy konkordat a prawo polskie, Warszawa 1994, s. 97.
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konstytucyjnie wolności sumienia i religii, prawo rodziców do wychowy-
wania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale z uwzględnieniem 
stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania 
oraz jego przekonań.

Nie można pominąć roli Kościoła w czasach trudnych dla narodu 
i państwa polskiego, tj. w okresie zaborów (123 lata), faszyzmu i nazizmu 
(6 lat) oraz komunizmu (45 lat), kiedy w obronie wiary i polskości, a także 
kultury i zwykłych obywateli duchowni (biskupi, księża i zakonnicy) oraz 
siostry zakonne oddawali życie i dzielili losy innych obywateli w wię-
zieniach i obozach koncentracyjnych, obozach śmierci lub na Syberii.

Wreszcie w  ustawie z  dnia 17 maja 1989 roku, uzupełnionej 
w 2004 roku, art. 12 stanowi: „Duchowni oraz osoby zakonne kościo-
łów i innych związków wyznaniowych, ustanowione według przepisów 
prawa wewnętrznego kościoła lub innego związku wyznaniowego, 
korzystają z praw i podlegają obowiązkom na równi z innymi obywa-
telami we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, 
gospodarczego, społecznego i kulturalnego”. Oznacza to, że zgodnie 
z art. 13. ustawy, majątek i przychody Kościołów i innych związków 
wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatko-
wym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach. Te wymienione 
wyżej powody dały autorowi książki podstawę do umieszczenia 
bezpieczeństwa religijnego w strukturze systemu bezpieczeństwa naro-
dowego (państwa). A to oznacza, że ochronie podlegają wszystkie osoby 
duchowne, a także dobra kościelne.

Do wyjaśnienia pozostaje kwestia, czy Kościół jest współcześnie 
zagrożony. Co jest głównym zagrożeniem Kościoła w Polsce? Bez więk-
szego problemu można wysunąć tezę, że Kościół w Polsce jest zagrożony 
od wielu lat, z tym że te zagrożenia w różnych okresach mają inne 
podłoże i inną intensywność. Na przestrzeni 27 lat istnienia państwa 
demokratycznego można wskazać liczne dowody na potwierdzenie 
tego stwierdzenia. Spośród zagrożeń należy tutaj wyłonić tylko te, które 
dotyczą bezpieczeństwa religijnego – Kościoła w Polsce, będącej człon-
kiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Wielu Polaków (należeli 
do mniejszości) było sceptycznie nastawionych do UE, m.in. z powodu 
obaw o zagrożenia dla światopoglądu katolickiego i potencjalną ate-
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izację życia religijnego. Jednak obawy te nie do końca się sprawdziły, 
zapisy Konstytucji RP dotyczące tych spraw są przestrzegane. Ponadto 
istnieją przykłady świadczące o tym, że takie sceptyczne nastawienie 
społeczeństwa do tych kwestii nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.

Faktem jest, że współczesna Unia Europejska to 28 państw, 24 języki, 
ponad 450 mln mieszkańców, a dotychczasowe podziały na łaciński 
Zachód i grecki Wschód oraz łaciński Rzym i protestancką północ 
Europy są nadal aktualne.

Obecnie stosunki pomiędzy religiami i wyznaniami, jeśli nawet 
są poprawne, to są również raczej chłodne, ale, co najważniejsze, nie 
dostrzega się w tych relacjach agresji. „W Unii Europejskiej, jak podają 
materiały źródłowe, jest około 58% katolików, 19% protestantów, po 
3% prawosławnych i muzułmanów oraz ponad 15% ateistów. Te 15% ate-
istów i bezwyznaniowców stanowi tylko około 70 mln obywateli Unii 
Europejskiej”  29. W tym momencie rodzi się kolejne pytanie: czy katolicka 
społeczność nie powinna układać pozytywnych, poprawnych stosun-
ków z pozostałymi wyznaniami dla dobra wspólnego sojuszu i Europy? 
Czy takie współdziałanie jest możliwe? Odpowiedzi mogą być różne, 
w zależności od tego, kto odpowiada, ale na pewno wszystkie koncepcje 
są możliwe w budowaniu pokojowego współżycia dla dobra ludzkości. 
Oby nie narzucać w tym hegemonii, co zaczyna czynić od początku 
XXI wieku fundamentalizm islamski.

„Przepisy umów międzynarodowych tworzące Unię Europejską 
– Traktat z Maastricht z lutego 1992 roku i Traktat z Amsterdamu z paź-
dziernika 1997 roku, nie przyznały organom unijnym bezpośrednich 
uprawnień do tworzenia norm prawa wyznaniowego, obowiązującego 
w państwach członkowskich. Natomiast art. 5. Traktatu Amsterdam-
skiego ust. 1. przewiduje, że Wspólnota działa w granicach przyznanych 
jej postanowieniami w sprawach, które jej zostały przyznane” 30.

Ust. 2 art. 5. stanowi w dziedzinach, które nie należą do wyłącznych 
kompetencji Wspólnoty. Wspólnota działa według zasad pomocniczości 
oraz tylko wtedy, kiedy sprawy te nie mogą być efektywnie realizowane 

29  C. Janik, Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, Toruń 2005, s. 14.
30  M. Pietrzak, Polskie prawo wyznaniowe wobec standardów UE, Toruń 2005, s. 17.
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przez państwa członkowskie i ze względu na zakres i oddziaływanie 
mogą być lepiej wykonane przez organy Wspólnoty.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, czy współcześnie religia (Kościół) 
w Polsce jest zagrożona, można na podstawie analizy, oceny faktów 
i doświadczeń stwierdzić, że tak. I to w dwóch kategoriach: duchowej 
i materialnej.

W kategorii duchowej mamy takie zagrożenia, jak: 1) relatywizm 
moralny, 2) liberalizm, 3) fundamentalizm religijny (islam), 4) degren-
golada rodziny – upadek moralny, 5) degeneracja pojęcia małżeństwa, 
6) obniżenie wartości wspólnot religijnych, 7) degradacja autorytetu 
duchownego.

W kategorii materialnej występują następujące zagrożenia: 1) fizyczne 
niszczenie świątyń – podpalanie, 2) rabowanie i nielegalne wywożenie 
dzieł sztuki sakralnej, 3) kradzieże mienia kościelnego, 4) napady na 
duchownych z powodu nienawiści i chęci zysku.

W świetle konkordatu, prawa karnego i prawa cywilnego w ramach 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ochronie podlegają: jednostki 
organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, zabytki, muzea, 
archiwa, biblioteki, cmentarze i inne obiekty sakralne na terytorium RP. 
Ochronie prawnej podlegają również takie wartości jak wolność sumienia 
i wyznania, uczucia religijne, dobra osobiste i życie ludzkie duchownych.

Kończąc rozważania na temat bezpieczeństwa religijnego, należy 
dodać i mocno podkreślić, że wszystkie przytoczone argumenty mają 
swoje głębokie uzasadnienie w  odpowiednich dokumentach nor-
matywnych, tj. w  Konstytucji RP, konkordacie, ustawach i  innych 
obowiązujących przepisach prawnych o randze ustawodawczej. To 
nie oznacza, że za bezpieczeństwo religijne odpowiadają tylko organy 
państwowe do tego powołane. W ustawie z 23 lipca 2003 roku, doty-
czącej ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, istnieje zapis: 

„Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest zadaniem władz 
publicznych, w którym to zadaniu partycypują wszyscy obywatele”.

Na zakończenie rozważań na temat bezpieczeństwa religijnego 
należy nadmienić, że przedstawione tu treści stanowią tylko podstawową 
część problemu. Szerszy materiał Czytelnik może znaleźć w innych 
przedmiotowych publikacjach, których jest coraz więcej.
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Drugą podstawową formułą kategorii bezpieczeństwa narodowego 
jest bezpieczeństwo zewnętrzne. Jego podstawowym zadaniem i rolą 
w teorii bezpieczeństwa jest ocena bezpieczeństwa państwa w obszarze 
i wymiarze międzynarodowym oraz w sojuszach wobec współczesnych 
wyzwań i zagrożeń. Idea bezpieczeństwa zewnętrznego wyraża pragnie-
nie bycia bezpiecznym w razie agresji i opiera się na pewności, że nie 
będzie się obiektem ataków, a w przypadku ich zaistnienia, zostanie 
udzielona natychmiastowa pomoc ze strony innych państw sojuszni-
czych (NATO).

3.1. Istota i znaczenie bezpieczeństwa zewnętrznego

Sam termin „bezpieczeństwo zewnętrzne” odnosi się do podmiotowych 
potrzeb oraz interesu państwa i można go uznać za formę definicji 
bezpieczeństwa narodowego. Istota bezpieczeństwa zewnętrznego spro-
wadza się głównie do polityczno-militarnych gwarancji państwa, które 
sprawiają, że nie stanie się ono obiektem napaści zbrojnej lub ataku 
terrorystycznego albo presji politycznej, gospodarczej, energetycznej, 
ideologicznej, kulturowej i jeszcze innej.

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku obo-
wiązkiem państwa jest zabieganie o tworzenie jak najkorzystniejszego 
międzynarodowego otoczenia kraju i umacnianie jego międzynarodo-
wej pozycji, wizerunku i prestiżu. Należy tworzyć i rozwijać zdolności 
służące osiąganiu narodowych celów strategicznych w kontekście bez-
pieczeństwa zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w regionie 
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oraz w przestrzeni euroatlantyckiej i globalnej. Należy także wspierać 
procesy transformacyjne w Europie Wschodniej, aby w przyszłości zde-
cydowanie zapewnić bezpieczeństwo państwa na kierunku wschodnim 
i południowo-wschodnim. Głównym zadaniem państwa jest rozwijanie 
przyjaznych stosunków z sojusznikami w NATO.

Istota bezpieczeństwa zewnętrznego państwa wypływa z różnych 
ważnych czynników w wymiarze narodowym i międzynarodowym, stra-
tegicznym i geostrategicznym, politycznym, ekonomicznym, społecznym 
i militarnym. Najważniejszym z nich jest dobra i klarowna polityka 
zagraniczna państwa na arenie międzynarodowej oraz mocne i pewne 
osadzenie w sojuszach. Dobrze dzieje się również wtedy, kiedy państwa 
średniej wielkości, takie jak Polska, mają aktywną, mocną, nowocze-
sną i profesjonalną dyplomację oraz zawodową armię i wolnorynkową 
gospodarkę zapewniającą realizację głównych celów polityki państwa. 
Krótko rzecz ujmując, bezpieczeństwo zewnętrzne powinno być oparte 
na szeroko rozumianej sile i wiarygodności w stosunkach międzynaro-
dowych oraz na aktywnej działalności w sojuszach (NATO i UE).

3.2. Sojusz nato a bezpieczeństwo

Od 12 marca 1999 roku Polska jest wiarygodnym członkiem Soju-
szu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization 

– NATO). Sojusz NATO jest organizacją polityczno-wojskową powstałą 
w 1949 roku, u zarania walki dwóch systemów ideologicznych, które 
otwarcie deklarowały wolę zniszczenia swojego przeciwnika. Uwikłanie 
w spór ideologiczny musiało zaważyć na charakterze tej organizacji, jak 
również na jej formalnej strukturze i na metodach prowadzenia walki, 
w sposób wyraźny wzbogacając czynnik wojskowy o szereg elementów 
towarzyszących.

W swojej walce o zwycięstwo z wrogiem reprezentowanym przez 
inną organizację o charakterze polityczno-militarnym, czyli z Układem 
Warszawskim (1955 r.), Pakt Północnoatlantycki wykazał się nie tylko 
wolą, ale i zdolnością przetrwania. Zdolność ta w szczególny sposób 
objawiła się tym, że już po rozpadzie przeciwnego obozu, po bardzo krót-
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kim okresie wahań, NATO uznało się za organizację niezbędną w nowej 
architekturze areny międzynarodowej.

Przekreślenie walki ideologicznej dwóch systemów dało początek 
nowym nadziejom związanym z trwałym pokojem. Pakt Północnoatlan-
tycki udowodnił, że jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań, 
a jego rola nie ogranicza się wyłącznie do czuwania nad tym, aby bipo-
larny układ świata się nie odrodził. Jednak przez ten akt poszerzenia 
zadań, jak i przez to, że Pakt Północnoatlantycki stał się militarnym 
kolosem gotowym zgnieść każde zarzewie buntu przeciwko nowemu 
układowi sił na arenie międzynarodowej, światowy system bezpieczeń-
stwa stanął przed problemem. Nowe nadzieje przyniosły również obawy 
wyrażane zarówno przez kraje zewnętrzne wobec NATO, jak i przez 
samych członków Paktu. Nie było do końca wiadome, jak zapewnić temu 
gigantowi militarnemu jasną wizję praworządności, tak by zarówno 
pronatowsko, jak i antynatowsko nastawieni obywatele krajów mogli 
bez obawy powierzyć mu nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale i swoją 
państwową suwerenność. „Należy przypuszczać, że dopóki NATO będzie 
aktorem międzynarodowej areny przez szereg najbliższych lat, może 
dekad, dopóty Pakt Północnoatlantycki zachowa bezwzględną zdolność 
do przetrwania, a Polska, jako państwo członkowskie Paktu, zachowa 
zbiorowe gwarancje bezpieczeństwa” 1.

Nie musi to jednak oznaczać zarazem, że w wymiarze globalnym 
NATO znajdzie uznanie jako główny filar bezpieczeństwa. Należy uświa-
domić sobie, że NATO jest organizacją europejską, bez względu na udział 
w niej USA i Kanady, obszarów zasiedlonych przecież przez emigrantów 
z Europy. Wynika to jasno zarówno ze składu organizacji, jak i z cha-
rakteru podejmowanych działań. Ponadto, co jest faktem o ogromnym 
znaczeniu w wymiarze globalnym, Pakt Północnoatlantycki jest orga-
nizacją głównie krajów bogatych – krajów Północy, a za wolę niesienia 
pomocy krajom biednym każe sobie płacić ich politycznym podporząd-
kowaniem. Aktualnie NATO stoi przed nowymi wyzwaniami wobec 
nowych zagrożeń XXI wieku.

1  A. Ziółkowski, NATO w XX wieku, Warszawa 2002, s. 8.
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Członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim stało się jednym 
z najważniejszych priorytetów polityki bezpieczeństwa narodowego 
wobec zagrożeń trzeciego tysiąclecia. Może tu powstać pytanie, czym 
jest obecnie Sojusz w kontekście bezpieczeństwa. Najlepszą odpowiedzią 
będzie fragment koncepcji strategicznej przyjętej przez szefów rządów 
członków Sojuszu NATO w Lizbonie. „Podstawowym i niezmiennym 
celem NATO jest ochrona i obrona wolności i bezpieczeństwa wszystkich 
jego członków za pomocą środków politycznych i wojskowych. Obecnie 
Sojusz pozostaje podstawowym źródłem stabilności w nieprzewidywal-
nym świecie”. I dalej ta koncepcja stanowi: „Państwa członkowskie NATO 
tworzą unikalną wspólnotę wartości, zobowiązały się do zasad wolności 
osobistej, demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Sojusz jest mocno 
zaangażowany w cele i zasady Karty ONZ i Traktatu Waszyngtońskiego, 
który potwierdza główną odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa ONZ 
za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa” 2.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2010 roku zapisano: 
„Sojusz Północnoatlantycki jest dla Polski najważniejszą formą współ-
pracy w polityczno-wojskowym wymiarze bezpieczeństwa oraz filarem 
stabilności na kontynencie, a także główną płaszczyzną stosunków 
transatlantyckich. Priorytetem pozostaje zwiększenie zdolności NATO 
do pełnienia jego podstawowej funkcji – zbiorowej obrony i tworzenia 
płaszczyzny konsultacji w razie zagrożenia. Bezpieczeństwo Europy 
będzie determinowane przez cztery główne czynniki: NATO, Unię Euro-
pejską, strategiczną obecność USA na kontynencie europejskim oraz 
relacje z Rosją. Istotne jest, by ewolucja bezpieczeństwa w Europie sprzy-
jała spójności i solidarności oraz rozwojowi zdolności obronnych NATO 
i UE, a nie obniżeniu poziomu ambicji państw członkowskich” 3. Nie-
małe znaczenie dla Polski miał szczyt Sojuszu NATO w lipcu 2016 roku 
w Warszawie, na którym powzięto decyzje o wzmocnieniu wschodniej 

2  Koncepcja Strategiczna  Obrony i  Bezpieczeństwa  Członków  Organizacji 
Paktu Północnoatlantyckiego przyjęta przez szefów państw i rządów w Li-
zbonie.

3  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2010.
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flanki poprzez rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce i krajach bałtyckich 
od 2017 roku.

Polska uznaje potrzebę doskonalenia zdolności Sojuszu NATO 
do likwidowania zagrożeń występujących współcześnie i w dalszej 
perspektywie. Istotnymi dzisiaj zagrożeniami dla całego środowiska bez-
pieczeństwa są zagrożenia asymetryczne. Najgroźniejszy pozostaje nadal 
terroryzm międzynarodowy. Na drugim miejscu należałoby umieścić 
cyberterroryzm, którego celem jest paraliżowanie przeciwnika poprzez 
blokowanie jego połączeń sieciowych, przejmowanie nad nimi kontroli 
lub zainfekowanie ich. Nie należy lekceważyć też broni masowego raże-
nia, która może stać się bardzo groźna w sytuacji uzyskania dostępu 
do niej przez organizacje terrorystyczne, autorytarne reżimy i państwa 
niestabilne politycznie. Obecnie należy mieć na uwadze postęp we 
wszystkich obszarach, tj. w nauce, technice, automatyce, elektronice, 
informatyce i bezpieczeństwie.

Pełna integracja wojskowa z Sojuszem NATO jest procesem długo-
trwałym i wieloaspektowym; obejmuje nie tylko kwestie technicznej 
i organizacyjnej interoperacyjności wojsk, ale również stosunków cywil-
no-wojskowych i profesjonalizacji armii, reorganizację strukturalną, 
odpowiednie wyszkolenie i uzbrojenie zgodnie z prognozowanym polem 
walki. Aktualny stan zaawansowania wszystkich wymienionych kie-
runków działań wymaga niezbędnego przyspieszenia całego procesu 
i podjęcia wysiłku organizacyjnego i finansowego (2% PKB), koopera-
tywnego i merytorycznego.

Dostosowanie systemu obronnego do wymogów sojuszniczych jest 
procesem kompleksowym. Kluczowe znaczenie dla integracji ma pod-
jęcie komplementarnych działań na szczeblu władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, służących umacnianiu zdolności obronnej państwa 
i bezpieczeństwa narodowego. Wszystkie decyzje podejmowane na rzecz 
doskonalenia potencjału militarnego RP jako członka Sojuszu muszą 
być podyktowane również interesami narodowymi, a nie tylko sojusz-
niczymi. Siły Zbrojne RP muszą być gotowe do obrony niepodległości 
i granic państwa polskiego, a na wypadek konfliktu zbrojnego muszą 
być w stanie podjąć walkę z przeciwnikiem całym swoim potencjałem, 
we współdziałaniu z wojskami NATO.

3.2. Sojusz nato a bezpieczeństwo /
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3.3. Unia Europejska a bezpieczeństwo

Unia Europejska zaczęła się intensywnie rozwijać tuż po zakończeniu 
II wojny światowej. W swym słynnym przemówieniu na Uniwersytecie 
z Zurychu, wygłoszonym 19 września 1946 roku, Winston Churchill 
proponował utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, zapowiadając, 
że gdyby Europa zjednoczyła się, to „[…] bezgraniczne byłoby szczęście, 
dobrobyt i chwała, z których mogłoby korzystać od 300 do 400 milio-
nów istot ludzkich” 4.

Mimo entuzjazmu, który w  owym czasie panował, ani Unia 
Zachodnia (UZ), ani powołana na jej miejsce w 1954 roku Unia Zachod-
nioeuropejska (UZE) nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Główną 
tego przyczyną było powołanie w dniu 4 kwietnia 1949 roku Sojuszu 
NATO, który wobec wzmagających się zagrożeń ze strony Związku 
Radzieckiego przejął podstawowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa 
transatlantyckiego.

To oznaczało, że problem europejskiej tożsamości obronnej w takim 
znaczeniu, w jakim jest obecnie postrzegany, został wyciszony. Zarówno 
politycy, jak i wojskowi w obliczu nadchodzącego niebezpieczeństwa 
zaczęli bowiem swoją uwagę w zakresie bezpieczeństwa politycznego 
i militarnego koncentrować przede wszystkim na podstawowej sile, 
która intensywnie się rozwijała, mianowicie na Sojuszu Północnoatlan-
tyckim, którego głównym elementem była armia Stanów Zjednoczonych, 
niebędąca armią europejską.

Tak więc Unia Zachodnia, a od 1954 roku jej następczyni – Unia 
Zachodnioeuropejska, stała się organizacją typu peryferyjnego i tym 
samym zaczęła spełniać funkcje pomocnicze, zajmując się jedynie 
wybranymi, zlecanymi jej głównie przez NATO, kwestiami dotyczącymi 
europejskiej polityki bezpieczeństwa.

Następnym ważnym etapem tworzenia Unii Europejskiej był zain-
spirowany przez Jeana Monneta i Roberta Schumana, ministra spraw 
zagranicznych Francji, przedstawiony 9 maja 1950 roku w formie dekla-

4  Cyt. za: J. Kaczmarek, Unia Europejska. Trudne dojrzewanie, Wrocław 2003, s. 11.
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racji projekt zbudowania federacji europejskiej, której spoiwem miało 
być pojednanie francusko-niemieckie.

Propozycja R. Schumana spotkała się z pozytywnym odzewem Nie-
miec, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Rozpoczęły się kolejne 
próby integracji europejskiej, powstały mianowicie: Europejska Wspól-
nota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej 
(EWEA), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). I dopiero w wyniku 
coraz intensywniejszej działalności i wzajemnego przyciągania większej 
liczby państw w dniu 7 lutego 1992 roku na mocy traktatu z Maastricht 
(wszedł w życie 1 września 1993 roku) powstała Unia Europejska.

Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw i ponad 450 mln miesz-
kańców. Należy uwzględniać fakt, że jest to mocarstwo, którego liczba 
ludności jest większa aniżeli liczba ludności w USA (około 300 mln) 
i Rosji (około 140 mln) razem wziętych. Rzeczpospolita Polska wstąpiła 
do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku w wyniku referendum.

W preambule Traktatu o Unii Europejskiej czytamy między innymi, 
że jej członkowie:

    są zdecydowani przejść do nowego etapu procesu integracji 
europejskiej, zapoczątkowanego ustanowieniem Wspólnot Euro-
pejskich;

    potwierdzają swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, 
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
państwa prawnego;

    potwierdzają swe przywiązanie do podstawowych praw socjal-
nych określonych w Europejskiej Karcie Społecznej podpisanej 
w Turynie dnia 18 października 1961 roku oraz we Wspólnotowej 
Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku;

    wyrażają mocną wolę popierania postępu gospodarczego i spo-
łecznego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku 
wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska 
naturalnego przy uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, oraz 
prowadzenia polityk, które zapewniają, że integracji gospodarczej 
towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach;

    są zdecydowani realizować wspólną politykę zagraniczną i bezpie-
czeństwa, w tym stopniowo określać wspólną politykę obronną, 
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która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony, zgodnie z art. 42, 
wzmacniając w ten sposób tożsamość i niezależność Europy;

    są zdecydowani ułatwić swobodny przepływ osób przy zapew-
nieniu bezpieczeństwa swym narodom poprzez ustawienie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie 
z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu UE;

    wysokie umacniające się strony zgodnie z Traktatem ustanawiają 
między sobą Unię Europejską, zwaną dalej „Unią”, której państwa 
członkowskie przyznają kompetencje do osiągania wspólnych 
celów. Niniejszy traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia 
coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym 
decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.

W postanowieniach dotyczących polityki bezpieczeństwa i obrony 
znajdują się następujące zapisy (art. 42):

    Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną 
część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia 
Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojsko-
wych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią 
misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacnia-
nia międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty 
Narodów Zjednoczonych. Zadania te są wykonywane na podstawie 
zdolności, jakie zapewniają państwa członkowskie.

    Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje stopniowe 
określanie wspólnej polityki obronnej Unii. Doprowadzi ona do 
utworzenia wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska, stanowiąc 
jednomyślnie, tak zadecyduje. W takim przypadku Rada Europej-
ska zaleca państwom członkowskim przyjęcie stosownej decyzji 
z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Jak nietrudno 
dostrzec, ta wspólna polityka obronna, tworząca wspólną armię, 
jak dotąd nie jest realizowana.

Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa prowadzi wysoki 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz państwa członkowskie zgodnie z traktatami. Szczególną rolę PE 
i KE w tej kwestii określają traktaty.



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwym 
wykonawcą w zakresie tych postanowień, z wyjątkiem kontrolowania 
przestrzegania art. 40 niniejszego traktatu i legalności niektórych decyzji 
przewidzianych w art. 275 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dzięki takim instrumentom, jak wspólna polityka zagraniczna i bez-
pieczeństwa, europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, jednolity 
rynek europejski, wspólna polityka handlowa, fundusz spójności i inne 
mechanizmy wspierania rozwoju oraz współpraca w zakresie sądownic-
twa i spraw wewnętrznych udział Polski w Unii Europejskiej wpływa 
pozytywnie na bezpieczeństwo i możliwości rozwoju państwa i społe-
czeństwa we wszystkich wymiarach życia politycznego, gospodarczego, 
społecznego i kulturowego.

W interesie bezpieczeństwa RP jest umacnianie Unii w świecie 
i zwiększanie jej międzynarodowego zaangażowania (zarówno w skali 
regionalnej, jak i globalnej). Polska nadal będzie uczestniczyć w rozwoju 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, dążąc do zacieśniania 
współpracy państw członkowskich, zbliżania ich stanowisk i harmoni-
zowania interesów, a także wypracowywania nowych instrumentów 
wspólnej polityki w tym zakresie.

W polityce bezpieczeństwa duże znaczenie dla Polski mają stosunki 
dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Polska uznaje, że 
mają one strategiczny wymiar i będzie zabiegać o dalszy ich rozwój 
w duchu solidarnego i zrównoważonego partnerstwa. Polska będzie 
działać na rzecz utrwalania amerykańskiej obecności na kontynencie 
europejskim, również w wymiarze pozamilitarnym. Rozbudowa wszech-
stronnej współpracy bilateralnej z głównym sojusznikiem RP powinna 
być czynnikiem umacniającym więzi transatlantyckie, pozytywnie wpły-
wające na kształt i jakość współpracy NATO z Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki.

Polityka obecnego i przyszłego rządu RP powinna być w tym wymia-
rze długowzroczna, przewidywalna, konsekwentna i zgodna z racją stanu 
w interesie narodowym i międzynarodowym.

3.3. Unia Europejska a bezpieczeństwo /



204 / 

Rozdział 4. / FUTUROLOGICZNE ASPEKTY  
BEZPIECZEŃSTWA XXI WIEKU

W tym rozdziale zostaną naświetlone niektóre kwestie bezpieczeństwa 
w trzecim tysiącleciu, głównie w aspekcie futurologicznym, na podsta-
wie opracowań o charakterze prognostycznym dotyczących rozwoju 
sytuacji na świecie w dłuższej perspektywie.

Dotychczas potęgi światowe rozwijały się i zdobywały swoją pozycję 
na drodze podbojów, kolonizacji i innych metod działania, przeobrażając 
się w państwa coraz mocniejsze, bogatsze i coraz większe, aż do mocarstw, 
a nawet supermocarstw. Podobną drogę do bycia supermocarstwem prze-
chodziły w ostatnim okresie Stany Zjednoczone Ameryki. Te tendencje 
miały swój wyraz w poszerzaniu przestrzeni życiowej państwa w XX wieku.

Miniony wiek XX – najbardziej tragiczny w historii ludzkości – roz-
począł się I wojną światową, następnie świat doświadczył II wojny 
światowej i użycia broni jądrowej na dwa miasta Japonii Hiroszimę 
i Nagasaki 6 i 9 sierpnia 1945 roku. Te dwie wojny światowe pochłonęły 
ponad 80 milionów istnień ludzkich. U trzykrotnie większej liczby osób 
wywołano choroby i spowodowano okaleczenia. Wiele miast i osiedli 
zamieniono w ruinę, nastąpiło skrajne zubożenie narodów Europy, które 
przez wiele lat po wojnie musiały odbudowywać zniszczenia kosztem 
wyrzeczeń i zdrowia. Wiek XX wszedł do historii nie tylko jako wiek 
wojen, ale również jako upadek dwóch przeciwstawnych, zwalczających 
się ideologii, tj. faszyzmu i komunizmu, w 1991 roku.

4.1. Widmo wojny po rozpadzie układu bipolarnego w 1991 roku

Po zakończeniu istnienia układu bipolarnego, upadku Związku Radziec-
kiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego, a także zakończeniu zimnej 
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wojny świat stanął w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń. Niektórych 
nie spotykano w przeszłości.

Należy obiektywnie stwierdzić, że państwa, zwłaszcza Europy Środ-
kowo-Wschodniej, z wielką ulgą przyjęły fakt zakończenia półwiecznej 
zimnowojennej atmosfery. Większość państw uznała to za oddalenie 
widma III wojny światowej. Jednocześnie narody Europy nabrały prze-
konania, że odprężenie będzie długotrwałe, że nastąpił upragniony okres 
spokojnego rozwoju i współpracy ze wszystkimi państwami (narodami) 
bez względu na ich dotychczasowe usytuowanie polityczno-militarne, 
polityczno-społeczne i gospodarcze.

Narody, które przeżyły II wojnę światową i zimną wojnę, miały 
moralne prawo oczekiwać długotrwałego pokoju i liczyć na stopniowe 
pojednanie i rozwiązywanie pozostałych trudnych problemów na dro-
dze pokojowej, a nie na drodze wojny. To były bardzo słuszne nadzieje, 
ale tak się nie stało. Wiek XXI wygenerował zagrożenia nowej jakości 
w skali globalnej, mające zasięg geopolityczny. Do tych głównych zagro-
żeń można zaliczyć następujące: 1) terroryzm światowy, 2) zagrożenia 
militarne, 3) konflikty etniczne, 4) przestępczość zorganizowana – tran-
snarodowa, 5) masowa migracja z południa na północ – najazd islamu.

Opis wydarzeń XX wieku i przewidywania co do sytuacji w XXI wieku 
powinny pobudzić do refleksji wielkich mężów sceny politycznej tego 
świata i do odpowiedzialności ONZ za losy ludzkości na Ziemi – bo 
przecież sytuacje konfliktowe tworzą politycy, nie wojskowi. Chociaż 
z wielu obserwacji i prognoz wynika, że niemal o wszystkim, w przy-
szłości bliższej i dalszej, będzie decydować nie czynnik ekonomiczny, 
lecz polityczno-militarny. Stąd nowe technologie uzbrojenia, które 
pochłaniają ogromne koszty, związane z wykonywaniem sojuszniczych 
zobowiązań. Do tych nowych i niezmiernie kosztownych broni należą:

    broń jądrowa o różnej mocy (obecnie jest ponad 30 tys. głowic 
jądrowych);

    broń laserowa różnego przeznaczenia;
    broń mikrofalowa;
    broń plazmowa;
    broń próżniowa;
    broń geofizyczna;
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    broń chemiczna;
    broń biologiczna.

Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia naukowe i to, co może 
być w niedalekiej przyszłości, należy wysunąć hipotezę, że w wielu sytu-
acjach żołnierzy będą zastępowały automaty, czyli bezzałogowe środki 
walki, o  wielkich możliwościach manewrowych i  rozpoznawczych 
i o dużej mocy rażenia.

Gdyby pomimo nadzwyczajnych zabiegów dyplomatycznych, 
politycznych i umów międzynarodowych oraz postanowień Rady Bez-
pieczeństwa ONZ doszło do III wojny światowej, to prawdopodobnie 
odbyłoby się to z użyciem broni masowego rażenia, czyli przede wszyst-
kim broni jądrowej.

4.2. Przewidywana przyszłość

Prezentowane przez niektórych entuzjastów wizje mogą fascynować 
nawet tych, którzy nie uczestniczyli w wojnach bezpośrednio lub 
pośrednio i nie odczuli ich tragicznych skutków. Pojawiają się nawet 
oczekiwania, że przyszła wojna, nawet globalna – „wojna wojen”, może 
przynieść światu korzyści. Takie radykalne poglądy o przyszłej wojnie 
światowej są pozbawione podstaw logicznego rozumowania i nieod-
powiedzialne, niebezpieczne, a wobec ludzkości wręcz przestępcze. 
W XX wieku II wojna światowa dała wymierne korzyści wyłącznie 
Stanom Zjednoczonym Ameryki, ale nie państwom Europy. Natomiast 
w wieku XXI takiej sytuacji z pewnością nie będzie, ponieważ nie będzie 
zwycięzców. Rozważania na temat współczesnego bezpieczeństwa 
narodowego i badania z nim związane prowadzą do jednego wniosku, 
a mianowicie do obrazu wojny totalnej, jakiego ludzkość nie widziała 
i prawdopodobnie nie będzie miała szansy zobaczyć. W przyszłej woj-
nie światowej ginąć będą całe narody, straty ludzkie będą liczone 
w setkach milionów, a nawet w miliardach. Może dojść do katastrofy 
w skali całego globu.

Reasumując rozważania dotyczące tej tragicznej, hipotetycznej przy-
szłości, można sądzić, że:
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    tysiące metropolii zostałyby zrównane z ziemią, spalone;
    miliony kilometrów kwadratowych objęte byłyby pożarami;
    miliony kilometrów kwadratowych uległyby zatopieniu;
    setki kilometrów kwadratowych byłyby skażone i zarażone;
    ogromne obszary zostałyby dotknięte promieniowaniem radioak-

tywnym;
    nastąpią: erupcja wulkanów, trzęsienie ziemi, osuwanie się gór, 

tsunami i katastrofalne zmiany klimatyczne.
To wszystko następowałoby jednocześnie, wielowarstwowo i trwa-

łoby bardzo długo. Mogłoby doprowadzić do unicestwienia życia na 
Ziemi. Gdyby doszło do wojny, najbardziej inteligentne istoty postąpi-
łyby najmniej odpowiedzialnie. Same świadomie unicestwiłyby siebie 
i inne istoty żywe. Dopuściłyby się najwyższej zbrodni na planecie, która 
dała im życie. Czy tak powinno się stać w XXI wieku?

W historii wojen zawsze liczył się czynnik zaskoczenia i pierwszego 
uderzenia. Często bywało tak, że kto uderzył pierwszy, ten wygrywał 
wojnę (albo przynajmniej pierwszą kampanię). Tak było na pewno 
w przeszłości, ale nie będzie w przyszłości.

W erze broni jądrowej utrwaliło się przekonanie, że kto zacznie 
wojnę jako pierwszy – ginie jako drugi. Natomiast obecnie może stać się 
tak, że kto zacznie wojnę jako pierwszy – zginie razem z zaatakowanym. 
Może dojść więc do sytuacji, w której inicjator rozpoczęcia wojny zgi-
nie jako pierwszy. W żadnym z wymienionych przypadków nie będzie 
zwycięzców, bo będzie to wojna ostatnia.

Współczesność dojrzewa do tego, by rozważyć inną niż dotąd 
architekturę bezpieczeństwa światowego, globalnego. Poszczególne 
kontynenty skonsolidowały się na tyle, że w wielu problemach gospodar-
czych, politycznych, militarnych, prawnych, społecznych, kulturowych 
podejmują wiążące decyzje i  funkcjonują jako wielkie wspólnoty 
narodów poprzez integrację państw. Nie ma już powodów, by z tego 
organizmu wyłączać problematykę militarną. Nawet byłoby dobrze, 
gdyby siły zbrojne państw różnych kontynentów stanowiły skonsoli-
dowany filar obronny kontynentu, np. Europy. Należy tu zaznaczyć, że 
ma być to filar obronny, działający w interesie bezpieczeństwa swego 
kontynentu, a nie przeciw innemu.
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Za dobry przykład powyższej koncepcji może służyć Unia Europejska, 
skupiająca 28 demokratycznych państw. Jej krzepnięcie i rozwój można 
traktować jako najlepszy wynalazek minionego wieku. Kontynent woju-
jących ze sobą państw przeistoczył się w coraz zgodniejszą wspólnotę 
narodów o różnych historycznych doświadczeniach. Ani jeden z tych 
28 narodów nie ma wrogich zamiarów wobec innych państw członkow-
skich Unii. Można ten fakt potraktować jako zdobycz epokową, która 
dała możliwość nie tylko pokojowej współpracy, ale także swobodnego 
cywilizacyjnego rozwoju na trwałych fundamentach traktatowych.

Współczesnej, doświadczonej wojnami ludzkości należy się pokój, 
którego w tym wieku niektóre narody nie mają. Jeśli na jednej szali 
staną osoby wybitne o rozległej wiedzy i talentach, kochające pokój, 
a na drugiej garstka apologetów wojennych podbojów, to nie powinno 
nastręczać wątpliwości, która z tych szal przeważy.

Przez ponad 80 lat próbowano zastąpić hasło si vis pacem, para 
bellum hasłem si vis pacem, para pacem. Wtedy była to utopia, a może 
dziś, w wieku największych i najwspanialszych osiągnięć w wielu dzie-
dzinach, powinno stać się to rzeczywistością. Tego ludzkość sobie życzy.
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Rozdział 1. / METODOLOGIA BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA

Dynamiczny rozwój teorii i praktyki bezpieczeństwa wymaga znajo-
mości metodologii badań tej dyscypliny, aby doskonalić już istniejący 
aparat pojęciowy i poszukiwać nowych, efektywnych metod i technik 
oraz narzędzi badawczych. Opanowanie metodologii badań w szerokim 
zakresie daje podstawę do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego.

Pierwsze próby z tym związane zostały poczynione przez nauczycieli 
Akademii Obrony Narodowej, a gównie przez profesorów Tadeusza 
Jemiołę, Piotra Sienkiewicza i Andrzeja Dawidczyka, którzy opubli-
kowali książki pt. Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa 
(2008) i Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością (2010). Należy 
mieć nadzieję, że i ten rozdział uzupełni wiedzę z zakresu metodologii 
badań i będzie pomocny w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa, 
a to będzie oznaczało, że zrobiono następny krok w dobrym kierunku.

1.1. Pojęcie metodologii nauk

Aby poznać istotę metodologii badań bezpieczeństwa, należy odkryć 
sens samego pojęcia metodologii. W języku greckim uznaje się meto-
dologię za „podążanie wzdłuż drogi”. Natomiast w Encyklopedii PWN 
zamieszczono następującą definicję: „Metodologia nauk, w aspekcie 
pragmatycznym – nauka o metodach działalności nauk stosowanych 
w nauce procedurach badawczych systemów naukowych” 1. Nieco inną 

1  Encyklopedia PWN, op. cit.
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definicję podaje Słownik języka polskiego PWN: „Metodologia to nauka 
o metodach badań naukowych, o skutecznych sposobach dociekania 
ich wartości poznawczej” 2. Jeszcze inaczej definiuje to samo pojęcie 
Piotr Sienkiewicz: „jest to nauka o metodach stosowanych w nauce” 3. 
Istnieją jeszcze definicje innych autorów, ale ich przytaczanie nie będzie 
miało sensu bez podania istoty innych pojęć związanych z metodologią 
naukową.

Nietrudno dostrzec w podanych definicjach występowanie takich 
określeń jak nauka, nauka o metodach, nauka o skutecznych sposobach 
dociekania, wartość poznawcza. Każde z tych pojęć ma swoją wartość 
znaczeniową i w metodologii naukowej odgrywa określoną rolę, zwłasz-
cza w badaniach teoretycznych i fizycznych systemów bezpieczeństwa. 
Zatem pozostaje potrzeba merytorycznego określenia na podstawie 
różnych definicji, co jest treścią metodologii. Można bez większego 
błędu oznajmić, że treścią metodologii są: istota metod, ich miejsce 
i znaczenie w procesie badawczym, systematyka metod, prawidłowości 
metodologiczne i wzajemność powiązań metod badawczych.

Aby podane określenia były dobrze pojmowane i poprawnie stoso-
wane w każdym procesie badawczym, należy starannie określić, czym 
jest nauka w aspekcie aksjologicznym. Można to zrobić na podstawie 
materiałów źródłowych, chociaż każdy podaje nieco inną treść.

Nauka według Encyklopedii PWN to: „wiedza o rzeczywistości pod-
dana ustalonym wymaganiom treściowym i metodologicznym; również 
zorganizowana instytucjonalnie działalność prowadząca do uzyskania 
takiej wiedzy; w polskiej tradycji oraz potocznie – przyswajanie jakich-
kolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz to, czego się uczy 
lub naucza” 4.

Nauka w Słowniku języka polskiego PWN ma wiele znaczeń, jedno 
z nich mówi, że jest to „ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagad-

2  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.
3  P. Sienkiewicz, Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Warszawa 

2010.
4  Encyklopedia PWN, op. cit., s. 372.
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nień, wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach; dyscyplina 
badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości” 5.

Albert Einstein mówił z kolei, że naczelnym celem wszelkiej nauki 
jest objaśnienie największej liczby faktów empirycznych za pomocą 
logicznej dedukcji z jak najmniejszej liczby hipotez lub aksjomatów  6.

Czy podane wyżej definicje zadowolą pracowników naukowych 
lub kandydatów wyznaczonych do tej odpowiedzialnej funkcji? Mogą 
powstawać w tej materii co najmniej wątpliwości.

Nauka o bezpieczeństwie wymaga określenia adekwatnego do jej 
istoty, treści i zakresu w różnych obszarach rzeczywistości. Należy mieć 
na uwadze to, że jednoznaczne, precyzyjne i merytorycznie poprawne 
zdefiniowanie pojęcia nauki w dzisiejszych czasach może być kłopo-
tliwe i trudne. Ale jest to ze wszech miar konieczne i bardzo potrzebne 
w nauce i dydaktyce.

Poza nauką nie mniej ważne jest określenie terminu „wiedza”. 
Pomiędzy nauką a wiedzą istnieje ścisła współzależność, którą badacze 
problemów bezpieczeństwa powinni uwzględniać podczas prowadzenia 
wszelkich rozważań empirycznych z zakresu bezpieczeństwa. Nie ma tu 
miejsca na wieloznaczność i dowolność, bowiem stosowanie różnych 
pojęć w tej materii wyklucza obiektywizm w procesie badawczym.

Wiedza jest bez wątpienia pojęciem szerszym od pojęcia nauki. 
Składają się na nią wszelkie wiadomości (informacje) teoretyczne i prak-
tyczne zdobyte zarówno naukowymi, jak i nienaukowymi metodami, 
a niekiedy też nieoficjalnymi. Chociaż oba te obszary, wiedza i nauka, 
mają wiele cech i właściwości wspólnych, to jednak nie należy ich utoż-
samiać, ponieważ nie każda wiedza jest nauką, natomiast każda nauka 
jest wiedzą. To nauka tworzy wiedzę, nigdy odwrotnie. Wiedzą posłu-
gujemy się zawsze i nieustannie, ponieważ wiedzę tworzą potrzeby 
praktycznego działania. Nauka wyjaśnia teoretyczne uwarunkowania 
rzeczy, procesów, zdarzeń i zjawisk. Kiedy twierdzimy, posługując się 

5  Słownik języka polskiego PWN, op. cit.
6  Zob. np. A. Einstein, L. Infeld, Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdaw-

niejszych pojęć do teorii względności i kwantów, tłum. R. Gajewski, Warszawa–
Kraków 1962.
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przy tym metodami naukowymi, wtedy mamy do czynienia z nauką. Stąd 
bardzo ważne stają się metody i narzędzia badawcze, za pomocą których, 
przy umiejętnym stosowaniu, osiągamy zakładane cele i dochodzimy 
do obiektywnej prawdy. Dlatego bardzo często, podejmując problem 
naukowy do rozwiązania, napotykamy trudności w doborze metod 
(metody) i umiejętności do ich zastosowania. W takich przypadkach 
albo nie osiągamy wyznaczonego celu, albo uzyskane wyniki badań nie 
są miarodajne. Tak dzieje się zwykle wtedy, kiedy badacze nie opanowali 
metodologii lub przed rozpoczęciem badań nie sprecyzowali przedmiotu 
badań, celu i hipotezy naukowej.

Wiedząc, czym jest nauka i wiedza oraz ich wzajemne zależności, 
należy jeszcze znać funkcje metodologii nauk. Metodologia ogólna, 
pragmatyczna, formułuje ogólne pojęcia metodologiczne, czyli obejmuje 
te czynności projektotwórcze, które mają miejsce we wszystkich typach 
projektowania. Ta metodologia, powszechnie uznawana i stosowana, 
spełnia trzy podstawowe funkcje, a mianowicie:

    Po pierwsze umożliwia wyróżnienie typów czynności wykonywa-
nych podczas projektowania i formułowania definicji oraz określa, 
na czym one polegają.

    Po drugie umożliwia dokonanie opisu procedury projektotwórczej 
stosowanej w różnych typach projektowania.

    Po trzecie pozwala na formułowanie zadań (problemów), do któ-
rych wykonania projektanci zmierzają, oraz kodyfikowanie norm 
poprawnego postępowania w ramach projektowania.

Jeśli traktuje się problem badawczy bardziej ogólnikowo, to można 
zastosować metodologię pragmatyczną projektowania, która obejmuje 
wszechstronnie problematykę projektowania podczas całego procesu. 

„Autorzy zajmujący się metodologią pragmatyczną szczegółową nie 
zawsze traktują to, czym się zajmują, jako fragment jakiejś większej 
całości, jednak nawet wtedy przyczyniają się do rozwoju teorii projek-
towania w ogólności” 7.

Oprócz metodologii ogólnej (pragmatycznej) każda dyscyplina 
naukowa lub dziedzina ma swoją właściwą metodologię badań, tylko 

7  W. Dorosiński, S. Wrona, Zarys metodyki projektowania, Warszawa 1981, s. 7.
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jej przypisaną, tj. sposoby, metody, techniki, narzędzia. Chociaż to nie 
oznacza całkowitego odrzucenia metodologii innych dyscyplin nauko-
wych, ponieważ przykładowo bezpieczeństwo w różnej skali i na różnych 
obszarach wykorzystuje kategorie takich dyscyplin jak polityka, strategia, 
ekonomia, ekologia, socjologia, kultura i inne – jest dziedziną inter-
dyscyplinarną. Zapożyczenie niektórych metod badawczych z innych 
dyscyplin naukowych i ich adaptowanie do potrzeb bezpieczeństwa nie 
świadczy o słabości przedmiotowej tej dyscypliny.

1.2. Metody badania bezpieczeństwa

Wiele nieporozumień dotyczy kwestii pojmowania metody. Najczęściej 
słowo „metoda” jest używane podczas załatwiania różnych codzien-
nych spraw w różnych obszarach niemających nic wspólnego z nauką. 
Natomiast ludzie nauki nie używają tego terminu tak powszechnie, 
ponieważ znają doskonale znaczenie tego słowa w metodologii nauk, 
w każdej dyscyplinie.

Mając na względzie aktualne potrzeby, należy dokonać próby 
zdefiniowania tego ważnego dla nauki terminu. Według Tadeusza 
Kotarbińskiego metoda „jest sposobem osiągania zakładanego celu, 
działaniem stosowanym systematycznie, a więc w powtarzalny sposób” 8. 
To oznacza, że jeśli obrany sposób działania się nie powtarza, to nie 
jest metodą. Cóż w takim przypadku oznacza sposób? Pewną sekwen-
cję działań przy osiąganiu wyznaczonego celu. Jednak istnieje pewien 
warunek, bo jeśli sposób jest sekwencją działań złożonych, to muszą 
występować w układzie uporządkowanym i niezakłóconym względem 
siebie. Powstaje kolejne pytanie: czy każdy sposób może stać się metodą? 
Okazuje się, że nie może. Wszystko, cokolwiek się robi, robi się jakoś, 
a więc w jakiś sposób; nie wszystko robi się metodycznie, według przy-
jętej świadomie metody. O metodzie mówimy tylko wtedy, kiedy osoba 
wykonująca badanie problemu naukowego jest świadoma zastosowania 
konkretnej metody do osiągnięcia założonego celu. Można przytaczać 

8  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1973, s. 66.
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wiele wyróżników dotyczących pojęcia metody, ale na zakończenie 
można stwierdzić, że „metoda, czyli system postępowania, jest to spo-
sób wykonywania czynu złożonego, polegający na określonym doborze 
i układzie działań składowych, a przy tym uplanowiony i nadający się do 
wielokrotnego stosowania” 9. Autorska definicja metody jest następująca:

Metoda to procedura postępowania za pomocą określonych 
narzędzi w celu pozyskania prawdy o danym zjawisku (rzeczy-
wistości).

Znając znaczenie metody, należy zrobić kolejny krok i  określić 
znaczenie pojęcia metodyki. Mówiąc o metodyce dystansujemy się 
od uzasadnień metodologicznych i koncentrujemy się na określeniu 
zasięgu i stosowalności metody. Odnosząc się do takiego stwierdzenia, 
można uznać, że samo określenie warunków stosowalności metod jest 
już metodyką.

Badanie bezpieczeństwa wymaga zastosowania odpowiedniej apara-
tury pojęciowej, kompleksowego podejścia oraz użycia współczesnych 
metod pozyskiwania i przetwarzania informacji. Na początkowym etapie 
badania przedmiotu bezpieczeństwa dokonuje się analizy zgromadzo-
nych informacji pierwotnych o przedmiocie, a następnie systemów 
łączących je w racjonalne decyzje.

Ogólnonaukowe metody stosuje się do badań przedmiotowych 
stron bezpieczeństwa narodowego po zdobyciu określonej niezbędnej 
wiedzy, uzyskanej dzięki zastosowaniu właściwych metod badawczych. 
Ważne znaczenie ma też łączenie ilościowych i jakościowych metod 
analizy faktów lub zjawisk. Jest to konieczne do uzyskania większej 
obiektywności w poznaniu badanego przedmiotu. Potrzeba stosowania 
interdyscyplinarnego podejścia w badaniach bezpieczeństwa wynika 
przede wszystkim z tego, że już samo bezpieczeństwo stanowi dyscyplinę 
naukową na styku nauk społecznych i humanistycznych.

9  Ibidem, s. 67.
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Metody badawcze i aparatura pojęciowa występująca w naukach 
podstawowych okazują się wielce pomocne w metodologii komplekso-
wego podejścia do badań bezpieczeństwa na wszystkich jego obszarach 
i poziomach, tj. narodowym, regionalnym i globalnym. Po tym wprowa-
dzeniu dokonajmy próby charakteryzacji (opisu) tych metod, które mogą 
być stosowane podczas rozwiązywania problemów bezpieczeństwa.

Analiza porównawcza – zajmuje ważne miejsce wśród innych metod 
w nauce. Główną trudnością w stosowaniu tej metody jest trafność 
doboru odpowiednich parametrów porównania. W tym przypadku 
należy racjonalnie dobierać i wyznaczać parametry, według których 
dokonujemy porównania.

Badania określonych obszarów bezpieczeństwa prowadzone metodą 
porównawczą zasadzają się na założeniu, że zachowania ludzkie przybie-
rają charakter stały w tych samych warunkach, niezależnie od miejsca 
i czasu. Główny wysiłek badawczy w tym przypadku skupia się na bada-
niu struktur, procesów oraz funkcji różnych podrzędnych systemów 
z uwzględnieniem punktów stycznych.

Badanie opinii – metoda ta ma w bezpieczeństwie drugorzędne 
znaczenie w stosunku do innych współczesnych metod heurystycz-
nych, chociaż umiejętne i dokładne przeprowadzenie badania tą metodą 
pozwala na otrzymanie zadowalających wyników. Ta metoda pozwala 
uzyskiwać informacje pierwotne o przedmiocie badań, które dają często 
podstawę do uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie. Bar-
dzo ważnym zadaniem badacza jest właściwy dobór reprezentatywnej 
grupy osób poddanych badaniom. Jeśli to możliwe, do grupy badanej 
należy dobierać ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa lub absolwentów 
studiów wyższych na tym kierunku albo kierunkach podobnych, np. 
politologii. Istnieje też pewna trudność w ocenie kompetencji osób 
badanych i dlatego przyjmuje się progowy poziom kompetencji, który 
zależy przede wszystkim od doświadczenia w danym zakresie.

Metoda obserwacji jest następną metodą badawczą stosowaną pod-
czas rozwiązywania problemów bezpieczeństwa narodowego. Czynność 
obserwowania, od której wywodzi się nazwa metody, jest składnikiem 
bardzo istotnych metod badań naukowych. Obserwacja jest w szcze-
gólności zasadniczym składnikiem badań eksperymentalnych. Metoda 
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eksperymentu różni się wprawdzie od metody obserwacji naukowej, 
jednakże nie ma eksperymentu bez obserwacji. Obserwacja jest też 
częścią składową i warunkiem podstawowym posługiwania się metodą 
krytyki źródłowej. Sprawdzanie faktów i twierdzeń o faktach oparte jest 
prawie zawsze na obserwacji.

Metoda intuicyjno-logiczna może z powodzeniem być stosowana 
w badaniach bezpieczeństwa, pod warunkiem że do końca będą brane 
pod uwagę dwa ważne czynniki, tj. wiedza i intuicja. Logika w tej meto-
dzie określa natomiast procedury postępowania wyznaczone wcześniej. 
Metoda intuicyjna zwykle opiera się na dwóch scenariuszach, tj. delfic-
kim i gier symulacyjnych. Scenariusz powinien odpowiadać na pytania: 
jak krok po kroku może zaistnieć ta lub inna sytuacja hipotetyczna? 
jakie alternatywne decyzje występują na każdym etapie rozwoju sytuacji 
z myślą o dokonywaniu korekt podczas całego procesu postępowania? 
Rozróżniamy scenariusze proste, opisujące alternatywny rozwój sytuacji, 
i scenariusze złożone, które umożliwiają dodatkową analizę zjawisk. 
Dopiero mając te dwa scenariusze, wyprowadzamy logiczne wnioski 
dotyczące bezpieczeństwa w określonym obszarze – problemie.

Metoda delficka pozwala na szerokie wykorzystanie uogólnionych 
ocen prognostycznych dużej liczby ekspertów przy zachowaniu naj-
bardziej racjonalnych sposobów badania. „Do najważniejszych zalet 
tej metody można zaliczyć: anonimowość ekspertów, którzy wysyłają 
swoje spostrzeżenia drogą elektroniczną, nie kontaktując się przedtem 
między sobą; systematyczne powtarzanie cyklu otrzymywania uwag 
od ekspertów oraz śledzenia, na ile wnioski wyprowadzane z cyklów 
poprzednich wpływają na jakość wniosków cyklu następnego; staty-
styczne opracowanie wniosków przekazanych przez grupę ekspertów 
w cyklu finalnym, co ogranicza do minimum wpływ opinii pojedyn-
czych ekspertów” 10. Podstawowym założeniem tej metody jest to, że 
trafność sądów grupowych jest zazwyczaj wyższa aniżeli trafność sądów 
indywidualnych ekspertów, choć jednocześnie członkowie grupy mogą 

10  T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań, Warszawa 
2008, s. 56.
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podlegać syndromowi „grupomyślenia”, jednak wówczas wyniki także 
mogą być dobre.

Metoda gier symulacyjnych została opracowana i zastosowana po 
raz pierwszy w 1954 r. i w początkowym okresie była wykorzystywana 
wyłącznie do prowadzenia gier wojennych o polityczno-militarnych 
uwarunkowaniach. Dopiero z czasem zaczęto z niej szeroko korzy-
stać w celu prognozowania zagrożeń. Możemy wyróżnić trzy formy 
tej metody: 1) gry realizowane przez system symulacyjny, 2) gry reali-
zowane przez system z udziałem człowieka, 3) gry realizowane tylko 
przez człowieka.

Metoda gier symulacyjnych wymaga stosowania aparatury imi-
tacyjnej, która umożliwia połączenie metod analizy formalnej, czyli 
matematycznej, i  nieformalnej, intuicyjno-logicznej. Przy czym 
systemy imitacji wykorzystywane do gier symulacyjnych stosuje 
się z myślą korzystania z metody modelowania zarówno matema-
tycznego, jak i  logicznego. Modele logiczne oparte są na analizie 
podstawowych elementów bezpieczeństwa narodowego. Należą do 
nich: racja stanu, interesy narodowe, cele strategiczne oraz środki 
realizacji tych celów.

Proces budowy modelu symulacyjnego może obejmować następu-
jące fazy:

    faza formułowania zadania – polegająca na określeniu treści pro-
blemu, celu, wyborze kryteriów oceny, ustaleniu granicy zadania 
i założeń oraz ograniczeń;

    faza poszukiwania –sprowadzająca się do zebrania niezbędnych 
danych do modelu, ustalenia relacji pomiędzy poszczególnymi 
elementami, ustalenia alternatywnych rozwiązań prowadzących 
do osiągnięcia celów;

    faza budowy modelu – obejmująca budowę modelu na pod-
stawie alternatywnych rozwiązań, badanie i ocenę uzyskanych 
wyników;

    faza wyboru – mająca na celu wybór najlepszego rozwiązania, 
określenie zakresu modyfikacji i uzupełnienie modelu o charakte-
rystyki nieprzyjęte do realizacji w poszczególnych fazach budowy 
modelu;
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    faza weryfikacji – przyjęcie rozwiązania przez ekspertów; w pro-
cesie budowy modelu szczególne znaczenie ma faza formułowania 
zadania.

Ważna też jest analiza zadania w różnych aspektach i określenie 
warunków granicznych (ograniczeń), co pozwala w późniejszych fazach 
określić charakter modelu i ustalić możliwe drogi prowadzące do rozwią-
zania ujawnionych problemów. „Ponadto, w tej pierwszej fazie, należy 
określić istotę i zakres rozwiązywanego problemu, ustalić podstawowe 
czynniki wywierające wpływ na przebieg badanego procesu, a także 
określić powiązania pomiędzy nimi. Duże znaczenie ma też właściwe 
i precyzyjne sformułowanie celów. Budowany model może mieć różne 
przeznaczenie i odpowiadające jemu cele” 11.

Budowa modeli systemów bezpieczeństwa narodowego odbywa się 
w warunkach posiadania niepełnych informacji i najczęściej w sytuacji 
nieokreśloności. Dlatego też podczas ustalania celów i wybierania kry-
teriów dla danego rodzaju modeli przeważa koncepcja suboptymalności, 
co oznacza, że następuje wybór celów pośrednich oraz kryteriów zwią-
zanych z rozwiązaniem problemów, które logicznie są ze sobą zgodne 
i stanowią pewne przybliżenie do problemów rozwiązywanych na wyż-
szym poziomie. Najczęściej stosuje się podejście polegające na tym, że cel 
główny jest dekomponowany na cele cząstkowe, które w tym przypadku 
stają się celami niższego rzędu.

Indukcja to metoda myślenia, jest procesem wnioskowania, za 
pomocą którego precyzuje się zadania mające zawodny stan. Induk-
cja jest odpowiednikiem empirycznej metody badawczej, w  której 
sprawdzanie wyników opiera się na doświadczeniu. W postępowaniu 
indukcyjnym przesłanki wynikają z wniosków. Odwrotnie natomiast 
jest w dedukcji. Indukcja opiera się na bezsporności zaistniałych faktów, 
zaś liczba możliwych faktów może być nieskończona. A to oznacza, że 
twierdzenia wyprowadzone metodą indukcyjną tak długo zachowują 
ważność, jak długo nie pojawią się przesłanki obalające sformułowany 
wniosek. Postępowanie indukcyjne da się uporządkować za pomocą 
przyjętych kryteriów przed rozpoczęciem procesu badawczego.

11  Ibidem, s. 57.
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Z uwagi na przedmiot badawczy postępowanie indukcyjne można 
podzielić na pierwszorzędne – prowadzące do prawd, oraz drugorzędne 

– prowadzące do teorii badanego problemu. Pod względem rodzaju zadań 
wyjaśniających indukcje dzielą się na jakościowe i ilościowe, a także na 
deterministyczne i statystyczne. Pod względem samej metody indukcje 
dzielą się zaś na enumeracyjne i eliminacyjne. Indukcja enumeracyjna 
absorbuje głównie te zadania, które mogą być wyprowadzone ze zda-
nia wyjaśniającego. Decydująca jest tu liczba zebranych zdań, a zatem 
uprzywilejowaną pozycję mają twierdzenia obserwacyjne. Indukcja 
eliminacyjna polega natomiast przede wszystkim na różnorodności 
twierdzeń obserwacyjnych. Liczba wziętych pod uwagę zadań nie jest 
istotna, ważny natomiast staje się ich rodzaj, czyli różnorodność feno-
menów.

Analiza i synteza są przeciwstawnymi kierunkami poznania. Analiza 
oznacza dzielenie całości na części podczas poznawania istoty zjawiska, 
podmiotu lub zdarzenia, zaś synteza polega na łączeniu poszczególnych 
części w całość. Stąd te dwa pojęcia występują zawsze łącznie.

Analiza jest procesem rozkładu badanego przedmiotu, zdarzenia, 
wyróżnienia jego części składowych, elementów, cech i przeciwności 
oraz badania istoty każdego z nich oddzielnie. Synteza natomiast jest 
procesem ustalania związków pomiędzy wydzielonymi elementami, 
cechami, przeciwieństwami, połączenia ich oraz odtwarzania badanego 
zdarzenia, zjawiska, przedmiotu lub podmiotu w jego rzeczywistych 
cechach i zależnościach.

W badaniach bezpieczeństwa należy kierować się zasadą wzajem-
nych powiązań i zależności. Świat stanowi jedną całość, wszystkie części 
są ze sobą ściśle powiązane. Obiektywne występowanie powiązania 
zdarzeń i zjawisk oraz procesów w otaczającej nas rzeczywistości jest 
czymś logicznym i naturalnym. Podczas analizy przedmiotu lub pod-
miotu badawczego należy każdorazowo mieć na uwadze, w jakim celu 
to robimy i jakich wyników hipotetycznych się spodziewamy, aby w koń-
cowej fazie móc je zweryfikować.

Analiza systemowa ma wielkie znaczenie w badaniach nad bezpie-
czeństwem, zwłaszcza jeśli chcemy przedstawić podmiot w makro- lub 
mikroskali, na różnych poziomach struktury bezpieczeństwa, np. naro-
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dowego. Podczas prezentacji podmiotu w makroskali traktuje się go 
jako jedną całość. Oznacza to, że nie rozpatruje się jego wewnętrznej 
struktury i wewnętrznych powiązań, a bada się tylko wejście i wyjście 
oraz ich wzajemne zależności. Podmiot bezpieczeństwa przedstawiony 
w mikroskali rozpatruje się niejako od wnętrza, bada się jego wewnętrzną 
strukturę i związki występujące pomiędzy poszczególnymi elementami 
całości. Analiza systemowa w badaniach bezpieczeństwa ma szczególne 
znaczenie podczas prowadzenia badań podmiotu (państwa) na poziomie 
systemu złożonego.

Głównym celem analizy systemowej jest dostarczanie badaczom, 
decydentom, analitykom skutecznych środków do identyfikacji sytuacji 
dowolnego systemu rzeczywistego, sformułowania problemu badaw-
czego, budowy ewentualnego matematycznego modelu decyzyjnego, 
rozwiązania systemowego problemu decyzyjnego, oceny poprawności 
uzyskanych wyników, określenia racjonalnych warunków dla efektyw-
ności realizacji decyzji.

Metoda analizy systemowej pozwala także rozłożyć obiekt badań na 
elementy proste w postaci elementów funkcjonalnych, problemów decy-
zyjnych oraz kompleksowych informacji dotyczących danego systemu 
bezpieczeństwa. Dostrzega się również, że metoda analizy systemowej 
może służyć do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa o słabo 
określonej strukturze, czyli takich, które zawierają elementy jakościowe 
i ilościowe, przy czym mają dominować te pierwsze.

Na zakończenie podrozdziału o metodologii badań bezpieczeństwa 
należy wyraźnie podkreślić, że w tym materiale zostały opisane podsta-
wowe metody, które mogą być zastosowane w procesach badawczych 
bezpieczeństwa.

1.3. Rozwiązywanie problemu badawczego

Istnieje konieczność i obiektywna potrzeba opracowania materiału 
o rozwiązywaniu problemu badawczego, ponieważ dla badaczy z zakresu 
bezpieczeństwa zastosowanie metodologii badań może być trudne. Te 
trudności mogą wynikać z różnych przyczyn, a zwłaszcza ze słabej 
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wiedzy o bezpieczeństwie, z braku znajomości metod i technik ich sto-
sowania. Z tego względu w tym podrozdziale będzie zaprezentowany 
ogólny model postępowania badacza podczas rozwiązywania problemu 
naukowego z dziedziny bezpieczeństwa.

1.3.1. Formułowanie tematu badawczego

Samo sprecyzowanie tematu badawczego to żmudny proces myślowy, 
prowadzący do wyboru jednego wariantu ze wszystkich możliwych. 
Tematem jest podstawowa treść, istota pracy, w której kryje się pro-
blem do rozwiązania. Temat może dotyczyć znanych lub nieznanych 
faktów, ustalenia zależności pomiędzy nimi w danym obszarze wiedzy, 
opracowania zarysów teoretycznych danej dziedziny wiedzy (koncep-
cji), usystematyzowania wiedzy na podstawie istniejących materiałów 
źródłowych. Ponadto badacz musi wiedzieć, czym jest tytuł w pracy 
naukowej. Najprościej można ująć to tak, że tytuł to hasło utworu 
w odniesieniu do danej rzeczywistości.

Bardzo ważnym etapem jest również uzasadnienie podjętego tematu. 
Polega to na zdefiniowaniu terminu zamieszczonego w temacie i jego 
opisie. Uzasadnienie to głęboka analiza dotychczasowej wiedzy, doko-
nana na podstawie literatury przedmiotu, materiałów źródłowych 
i  osobistych doświadczeń badacza w  danym przedmiocie. Analiza 
pozwala na umiejscowienie tematu badawczego w problemie.

1.3.2. Istota przedmiotu badań

Bardzo często powstają nieporozumienia dotyczące określenia przed-
miotu badań. Niekiedy ich przyczyną jest utożsamianie przedmiotu 
badań z  problemem badawczym. Przedmiot badań to metodolo-
gicznie skonkretyzowane stosunki i procesy zachodzące w systemie 
bezpieczeństwa na różnych obszarach, a to oznacza, że przedmiot 
badań może być związany z obszarem politycznym, ekonomicznym, 
militarnym, publicznym, społecznym, ekologicznym, informacyjnym, 
kulturowym czy też religijnym – w zależności od podjętego problemu 
badawczego.
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Przedmiot badań powinien jednoznacznie wskazywać na zakres 
prowadzonego badania. Oznacza to, że określenie przedmiotu badań 
wypływa z treści tematu. Po tych ważnych etapach następuje kolejny 

– precyzowanie celu badań. Musi być on spójny z tematem i przedmio-
tem badawczym. Rozbieżności w tej kwestii mogą zachwiać procesem 
badawczym.

1.3.3. Cel badań

Czym jest cel badań? W literaturze można odnaleźć różnorakie określenia 
terminu „cel” i nie zawsze odnoszą się one do celu badawczego. Istnieją 
bowiem różne sformułowania i różne interpretacje tego zagadnienia. 
Niekiedy, co jest najbardziej absurdalne, cel utożsamia się z zasadą albo 
postuluje się, żeby był określony w trybie rozkazującym. Cel jako dąże-
nie badacza do osiągnięcia powziętego zamiaru może z powodzeniem 
być formułowany w trybie oznajmującym. Należy przyjąć bez ryzyka 
większego błędu merytorycznego, że forma jest ściśle związana z treścią 
problemu badawczego (problemów badawczych) i zamiarami badań.

1.3.4. Problem badawczy

Czym jest problem badawczy? Ujmując najprościej: jest to coś, co nie 
jest odkryte i opisane. Czy to oznacza, że to, co jest odkryte i opisane, 
nie jest problemem? Tak należałoby to rozumieć i postępować zgodnie 
z tym rozumieniem w praktycznym działaniu. Świadczy to o ważności 
problemu w całym procesie badawczym. Od czego ta ważność problemu 
zależy? Okazuje się, że ważność problemu jest równoznaczna z jego 
wartością. Natomiast wartość czegokolwiek, np. bezpieczeństwa, jest 
produktem oceny, a zarazem rezultatem działań badacza wynikających 
z jego stosunku do przedmiotu ocenianego. Zawsze w grę wchodzą 

„właściwości” zarówno badacza, jak i samego przedmiotu, który podlega 
badaniu. Mamy na myśli wartość obiektywną, jeśli dla oceny decydujące 
znaczenie mają właściwości przedmiotu, albo jeśli stanowią one punkt 
wyjścia do oceny wartości danego przedmiotu. Świadomość większej lub 
mniejszej wartości problemów jest faktycznie rezultatem wielu czyn-
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ników subiektywnych i obiektywnych. Jeśli badacz uważa, że problem 
badany przez niego jest ważniejszy od innego, musi tego bezwzględnie 
dowieść.

1.3.5. Hipoteza naukowa

Pewien rodzaj założeń w pracach naukowych nazywamy hipotezami, 
a często hipotezami roboczymi. Na czym polegają te założenia? Jaka 
jest ich zasadnicza rola w pracy naukowej (badaniu naukowym)? Hipo-
teza (z gr. hypothesis) znaczy dosłownie „podkład lub przypuszczenie”. 
To drugie znaczenie wskazuje na rolę hipotez w obrębie pracy nauko-
wej. „Hipoteza jest naukowym przypuszczeniem o obecności (istnieniu) 
danego zjawiska bądź jego wielkości, częstotliwości, o jego stosunku 
do innych zjawisk, o związku zależności danych zjawisk od innych lub 
o związku pojęć bądź wielkości pojęciowych o znaczeniu ustalonym” 12.

W ogólnym rozumieniu hipoteza jest przypuszczeniem dotyczącym 
danego przedmiotu badawczego według jakiejkolwiek kategorii pozna-
nia, w szczególności kategorii substancji, przyczyny, jakości, ilości, czasu 
i przestrzeni. W takim znaczeniu we wszystkich problemach naukowych 
występują hipotezy. Za hipotezy uważa się zazwyczaj przypuszczenia, 
które prawdopodobnie się spełnią w danych warunkach badawczych. 
Hipoteza stanowi odpowiedź na pytanie zawarte w problemie badaw-
czym i wymaga weryfikacji – potwierdzenia lub odrzucenia.

12  J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa – Kraków 1967, s. 82.
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Rozdział 1. / POJĘCIE, STRUKTURA I FUNKCJE  
FILOZOFII BEZPIECZEŃSTWA

Filozofia to nauka dająca pogląd na świat i jego funkcjonowanie, a jej 
zakres jest najobszerniejszy i  najogólniejszy ze wszystkich nauk 1. 
Gałęziami tej uniwersalnej nauki wcześniej były matematyka, fizyka, 
socjologia czy ekonomia. W ciągu wielu stuleci rozwoju filozofia róż-
nicowała się jednak coraz bardziej. Powstawały nowe nurty, trendy 
i kierunki myślenia 2.

Obecnie filozofię uzupełniają takie subdyscypliny jak: filozofia pań-
stwa i prawa, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia kultury, 
filozofia estetyki i wreszcie filozofia bezpieczeństwa. Ta ostatnia zawsze 
będzie podstawowym przedmiotem w wielu aspektach rzeczywistości 
społecznej. Obejmuje ona najważniejsze okresy rozwoju ludzkości: od 
starożytności, przez czasy średniowiecza (Augustyn, 354–430; Tomasz 
z Akwinu, ok. 1225–1274; Franciszek z Asyżu, 1182–1226), oświecenia (Kar-
tezjusz, 1596–1650; Thomas Hobbes, 1588–1679; John Locke, 1632–1704; 
Monteskiusz, 1689–1755; Immanuel Kant, 1724–1804) i dalsze epoki, aż 
po dziś.

1  Por. G.W.F. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, Oxford 1967; R.K. Sawyer, 
Emergence in Sociology: Contemporary Philosophy of Mind and Some Impli-
cations Sociological Theory, “American Journal of Sociology” 2001, 107 (3); 
P. Engel, Truth (Central Problems of Philosophy), Montreal 2002; T. de Mont-
brial, Działanie i system świata, Warszawa 2011.

2  J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 
1999, s. 20; P. Tyrała, Wielowymiarowość współczesnej problematyki bezpie-
czeństwa, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, L. Korzeniow-
ski (red.), Kraków 2001.
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Koncepcja filozofii bezpieczeństwa jako swego rodzaju filozofii szcze-
gółowej zrodziła się z prób przezwyciężenia filozofii wojny i pokoju 
w obliczu wyzwań, jakie pojawiły się w dwóch ostatnich dekadach 
XX wieku 3. Przedmiotem badań tego nurtu jest bezpieczeństwo identy-
fikowane z formą istnienia, które jest dla człowieka dobrem. Co więcej, 
dla człowieka współczesnego odgrywa ono rolę czynnika będącego 
wysokiej jakości substytutem szczęścia.

Współcześnie istnieją dwie zasadnicze koncepcje filozofii, tj. mate-
rializm – uwzględnia tylko materię, i spirytualizm – uwzględnia tylko 
ducha. Inne koncepcje –tomizm oraz koncepcje pokartezjańskie (mate-
rializm, spirytualizm) są obecne w naszej świadomości. Jest jeszcze 
filozofia analityczna, która sanowi drugi wielki prąd filozofii współcze-
snej. Jej korzenie sięgają dziewiętnastowiecznego pozytywizmu, a jej 
kolebką były Wiedeń i Cambridge 4.

Podejmując problemy filozofii jako nauki i filozofii bezpieczeństwa, 
spróbujmy przybliżyć wstępnie samą istotę filozofii. Zadaniem filozofii 
jest stawianie pytań, także o to, co wydaje się oczywiste. Filozofia musi 
sięgać tak głęboko, jak tylko się da, a czasem także zakwestionować, co 
tylko się da, i musi stanąć ponad pragmatycznym sposobem funkcjono-
wania w świecie. Rozważania dotyczące problematyki bezpieczeństwa 
w aspekcie filozoficznym nie mogą też obyć się bez odniesienia do prze-
szłości, tj. do myśli klasyków filozofii.

Można jak dotąd zauważyć, że filozofia jest akademicką dyscypliną 
naukową, niezbyt zrozumiałą dla przeciętnego człowieka. Jej przedmio-
tem jest to, co ma niewiele wspólnego z prozaicznymi, codziennymi 
aspektami jego istnienia i funkcjonowania. Można jeszcze dostrzec, 

3  Por. Z. Kędzia, Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, “Sprawy 
Międzynarodowe” 2003, lipiec–wrzesień; R. Koehane, J.S. Nye jr., Power and 
Interdependence in the Information Age, „Foreign Affairs” 1998, September/
October; R. Kagan, Potęga i  raj: Ameryka i Europa w nowym porządku świa-
ta, tłum. W. Turopolski, Warszawa 2003; W. Carlsnaes, C. Sjursen, B. White, 
D.J.  Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w  warunkach przemian glo-
balizacyjnych, Toruń 2011; R. Zięba, Leksykon pokoju, op. cit.; Zarządzanie 
bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (red.), Warszawa 2008.

4  Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.
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że filozofia jest często rozumiana jako dzielenie włosa na czworo, co 
kojarzy się z dość pejoratywnym określeniem, jakim jest tzw. mędr-
kowanie. Takie pojmowanie filozofii może być dopuszczalne, ale tylko 
w odniesieniu do osób, które formułują swe myśli na piśmie czy w mowie 
niefachowo, np. w zakresie takich działów filozofii jak ontologia 5 czy 
epistemologia 6. Formułowanie założeń filozoficznych implikuje rela-
cje między ontologią, epistemologią i aksjologią 7, które w starożytnej 
Grecji były określane jako fizyka, logika i etyka 8. Dyscypliny te zajmują 
się odpowiednio ogólną nauką o bycie 9, nauką o poznaniu 10 i nauką 
o wartościach 11.

Przykładowo ontologia pluralistyczna Romana Ingardena mówi 
o trzech postaciach bytu, jakimi są rzeczy „trwające” w czasie, procesy, 
które „rozpościerają się” w czasie, i zdarzenia „dokonujące się” w danej 
chwili. Pojęcia epistemologiczne 12 przydatne w dociekaniach dotyczą-
cych nauki organizacji to np. cechy, które określają, jaki jest dany obiekt 
badań 13. Do tych kategorii epistemologicznych zaliczymy także poję-
cie stanu, np. stan braku zagrożenia, który oznacza bezpieczeństwo 14. 
Kolejną kategorią epistemologiczną, bez której trudno podejmować 
rozważania dotyczące np. socjologii (także socjologii bezpieczeństwa), 
jest pojęcie struktury czy inny szeroko znany w wysoko rozwiniętych 
cywilizacjach termin: „system”.

5  R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1: Ontologia egzystencjalna, Warszawa 
1987.

6  T. Kotarbiński, Problemy epistemologii pragmatycznej…, op. cit.
7  A. Węgrzecki, Zarys filozofii, Kraków 2002, s. 22–23.
8  J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, 

Kraków 2012.
9  J. Lipiec, Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972.
10  Por. J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warsza-

wa 2007.
11  Por. Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Warszawa 2009; T. Ślipko, Space-

rem po etyce, Kraków 2010; idem, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
12  Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008.
13  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 31.

14  Słownik języka polskiego PWN, op. cit., s. 147.
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W  filozofii istotne jest także podejście aksjologiczne, które ma 
wiele wspólnego z subdyscypliną nauk o bezpieczeństwie, jaką jest 
kultura bezpieczeństwa 15. Podejście aksjologiczne ma decydujące zna-
czenie zarówno dla postaw moralnych jednostek ludzkich, jak i dla 
kultury organizacyjnej, którą wytwarzają one kolektywnie w swym 
środowisku zawodowym 16. Podążając nadal w tym kierunku, należy za 
Leszkiem Krzyżanowskim stwierdzić, iż „nie sposób (…) podejmować 
się choćby zarysowania tylko założeń aksjologicznych nauk o kierowa-
niu organizacjami, bez nadania znaczenia centralnemu pojęciu w tych 
rozważaniach, jakim jest wartość” 17. Pojęcie to ma interdyscyplinarny, 
społeczno-kulturowy charakter   18. „Wartość jest sprecyzowaną lub dającą 
się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charaktery-
styczną dla jednostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród 
dostępnych sposobów, środków i celów działania” 19.

Jeszcze inaczej należy pojmować filozofię, gdy uwzględnia podej-
ście antropologiczne 20. Antropologia filozoficzna to dziedzina, której 
przedmiotem jest wieloaspektowa refleksja filozoficzna odniesiona do 

15  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i  obronności, Siedlce 2011; J. Piwo-
warski, Three pillars of security culture, “Security Dimensions. Internatio-
nal & National Studies” 2015, no. 14, s. 10–16; idem, Trzy filary kultury bez-
pieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, 
nr 9, s. 21–33; idem, L.I. Sopilnyk, Polish School of Security Culture and De-
fense. An outline of the conception of Marian Cieślarczyk, “Security, Economy 
& Law. Scientific Journal” 2013, no. 2, s. 5–18.

16  E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership. A  Dynamic View, San 
Francisco 1985; G. Hofstede, The Cultural Consequences. International in 
World – Related Values, Beverly Hills – London 1980.

17  L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994, 
s. 199.

18  Por. M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
19  C. Kluckholm, Values and Value – Orientations in the Theory of Action. An Ex-

ploration in Definition and Classification, [w:] Toward a  General Theory 
of Action, T. Parsons, E.A. Shils (red.), Nowy Jork 1962, s. 395 – podaję za: 
L. Krzyżanowski, op. cit.

20  Antropologia (gr. ánthropos – człowiek, logos – nauka) to nauka o człowie-
ku jako istocie społecznej.
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człowieka, np. w aspekcie metafizyczno-ontologicznym, moralno-etycz-
nym, estetycznym, psychologicznym, społeczno-kulturowym. Ujęcie to 
próbuje dać holistyczną 21 odpowiedź na pytanie o to, kim jest człowiek, 
określić jego strukturę ontyczną i miejsce pośród innych bytów.

Nie trzeba szczególnego wysiłku, aby uświadomić sobie, że sta-
wiane przez te dyscypliny pytania dotyczą przecież każdego człowieka. 
Zagadnienia szczęścia, dobra i zła, sensu życia i śmierci, wolności doko-
nywanych wyborów i odpowiedzialności za nie, miejsca i roli człowieka 
we wszechświecie – to wszystko pierwszoplanowe kwestie, których 
nikt nie może pominąć, jeżeli chce w sposób głębszy zastanowić się nad 
sobą, a przez to nad człowieczeństwem i jego istotą. Warto podkreślić, 
że zagadnienia te nie tylko odgrywają kluczową rolę w filozofii, jej histo-
rii i współczesności, ale także przejawiają się nieustannie w ludzkiej 
kulturze: na kartach wybitnych dzieł literatury światowej i w utworach 
wielkich kompozytorów oraz w dziełach mistrzów malarstwa. Cho-
ciaż na problemy filozoficzne i światopoglądowe z pewnością bardziej 
wyczuleni są intelektualiści czy artyści, to większość ludzi w niektórych 
momentach swojego życia zadaje sobie pytania filozoficzne. Zdarza się to 
zwłaszcza wtedy, gdy człowiek przeżywa tak zwane „sytuacje graniczne”, 
do których należą śmierć, cierpienie, walka 22.

Możemy przybliżyć filozofię i jej istotę albo na drodze długich roz-
ważań, albo lapidarnie. Na potrzeby naszych rozważań, które dotyczą 
głównie filozofii bezpieczeństwa, uczynimy to w zwięzły sposób. Filozo-
fia jest medytacją nad ważnymi sprawami nurtującymi umysł człowieka 
oraz nauką dającą nam pogląd na funkcjonowanie naszego świata i na 
sens naszego istnienia we wszechświecie.

21  Holizm – filozoficzna koncepcja rozwoju, według której świat stanowi hie-
rarchiczną całość, złożoną z całości niższego rzędu, oraz podlega dynamicz-
nej, twórczej ewolucji, która prowadzi do powstawania coraz to nowszych, 
jakościowo różnych całości, niedających się zredukować do sumy swych 
części. Za twórcę koncepcji holizmu uważa się Johna Smutsa (1870–1950) – 
wybitnego wojskowego, polityka i filozofa. Zob. J.C. Smuts, Holism and Evo-
lution, London 1927.

22  W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 25.
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Francuski myśliciel Pierre Hadot (1922–2010) pokazał rzecz szczegól-
nie istotną dla filozofii bezpieczeństwa. Uważał, że przyjęcie określonej 
wizji filozofii, tak jak to miało miejsce już w starożytności, zobowiązuje 
nas do dostosowania do tej idei postępowania oraz naszego stylu życia. 
Chodzi o to, by codzienna praktyka była zgodna z tym, co jest naszym 
ideałem życiowym – dzięki mądrości, jaką zgromadziła dla nas filozofia, 
matka wszystkich nauk.

Jeśli natomiast filozofia ze swego obszaru wybiera jakiś określony 
przedmiot, jakąś istotną część rzeczywistości, np. bezpieczeństwo, to 
dodatkowo potwierdza, że ta „wybrana” nauka stanowi dla ludzkości 
szczególnie cenną wartość.

1.1. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa

Próbując zdefiniować i zredefiniować (rozszerzyć) współczesne poj-
mowanie bezpieczeństwa 23, należy mieć na uwadze trudności, jakie 
wynikają z faktu, iż jest ono zjawiskiem społecznym obejmującym kilka 
dyscyplin oraz specjalności naukowych. Tomasz Aleksandrowicz idzie 
jeszcze o krok dalej, jeśli chodzi o specyfikę nauk o bezpieczeństwie. 
Uważa on, że „interdyscyplinarność znacznie wykraczająca poza obszar 
wiedzy nauk społecznych jawi się (…) jako konstytutywny element toż-
samości nauk o bezpieczeństwie” 24.

Aktualnie w różnych opracowaniach mających charakter zarówno 
prac naukowych, jak i szkiców popularnonaukowych można znaleźć co 
najmniej kilkanaście definicji tego niebagatelnego dla bytu człowieka 
fenomenu społecznego, jakim jest bezpieczeństwo 25. Większość z nich 

23  J. Mathews, Redefining Security, “Foreign Affairs” 1989, no. 68(2), s. 162.
24  T.R. Aleksandrowicz, Tożsamość nauk o  bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość 

nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red.), Toruń 2015, s. 56.
25  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, op. cit.; J. Konieczny, 

O pojęciu bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 1(VI); 
M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo we-
wnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S.  Sulowski, M. Brzeziński (red.), 
Warszawa 2009; B. Buzan, New Patterns of Global Security in the twenty-first 
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wyraźnie wskazuje, że bezpieczeństwo, podobnie jak pokój, nie jest 
stanem, który można uznać za dany człowiekowi do dyspozycji bezwa-
runkowo i raz na zawsze.

Definicje słownikowe określają bezpieczeństwo jako zjawisko utoż-
samiane najczęściej z takim stanem państwa narodowego lub grupy 
państw, który czyni je zdolnymi do skutecznego przeciwstawienia się 
zagrożeniom wywołanym przez działania człowieka lub siły natury.

W opracowaniach, jakie sporządzono na gruncie problematyki poru-
szanej w obszarze nauk społecznych, możemy zetknąć się z pojęciem 
bezpieczeństwa, które jest tu pojmowane jako zdolność do przetrwa-
nia podmiotu, niezależność (podmiotowość, suwerenność, tożsamość), 
możliwości nieskrępowanego rozwoju jednostki (osoby ludzkiej). 
Według Michela Wiewiórki pojęcie podmiotu jest podwójnym uoso-
bieniem: z jednej strony „zdolności jednostki ludzkiej do działania w celu 
przetrwania (…)” 26, z drugiej – zdolności do „konstruowania swego 
doświadczenia” 27, w czym przejawia się, jak mówi niemiecki socjolog 
Hans Joas, „twórczy charakter jednostki ludzkiej” 28.

Ile zatem wspólnego mają ze sobą wyżej wymienione i inne, nie-
wymienione, przypadki „mutacji” kategorii, jaką jest bezpieczeństwo? 
Czy można w aspekcie teoretycznym zgłębić znaczenie i istotę współ-
czesnego bezpieczeństwa?

Można przyjąć, że tę istotę stanowi brak zagrożenia lub nikłe praw-
dopodobieństwo wystąpienia zagrożenia względem kogoś lub czegoś. 
Natomiast państwo narodowe pozostaje bezpieczne wówczas, gdy nie 
jest zagrożone czynnikami zewnętrznymi, i wówczas, kiedy nie desta-
bilizują go zagrożenia mające charakter wewnętrzny. Bezpieczeństwo 
dowolnego podmiotu, obiektu czy stanu rzeczy występuje zatem wtedy, 

century, “International Affairs” 1991, vol. 67, no. 3, s. 431–451; idem, People, 
States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Harvester 1991.

26  M. Wiewiórka, Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków 2011, s. 19.
27  Ibidem, s. 20.
28  H. Joas, La creativité de l’agir, Paris 1999 – podaję za: M. Wiewiórka, Dziewięć 

wykładów z socjologii, op. cit., s. 20.
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gdy obiekt bezpieczeństwa lub określony stan rzeczy może trwać bez 
większego ryzyka zniszczenia lub naruszenia jego integralności. W myśl 
tego stwierdzenia żaden indywidualny lub kolektywny podmiot bezpie-
czeństwa, inny obiekt czy system nie może się właściwie rozwijać, gdy 
permanentnie znajduje się w stanie zagrożenia, czy w sytuacji trud-
nej  29, w której znacząco wzrasta prawdopodobieństwo zniszczenia 
lub naruszenia jego struktury i przeszkody w wykonywaniu określo-
nych zadań i osiąganiu celów. Szczególnie ma to bezpośredni związek 
z samorealizacją jednostki ludzkiej (osoby ludzkiej  30), z jej twórczym 
nastawieniem i idącym w ślad za nim rozwojem 31 tego podmiotu bez-
pieczeństwa. Zawarte w teorii problemu 32 potrzeby rozwoju podmiotu 
działania, jako elementy korelujące z bezpieczeństwem, należy badać 
zarówno w indywidualnym, jak i w kolektywnym wymiarze podmiotów 
bezpieczeństwa.

29  Sytuacja trudna – położenie podmiotu bezpieczeństwa, w  którym rów-
nowaga między potrzebami, działaniami a  warunkami działania podmio-
tu bezpieczeństwa jest naruszona. Rozróżnia się trudne sytuacje obiek-
tywne i subiektywne. Sytuacje trudne obiektywne zachodzą, gdy warunki, 
w których przebiega działanie, znacznie przekraczają stopniem trudności 
warunki normalne dla tego typu działania – taka sytuacja jest trudna dla 
każdego podmiotu. Sytuacje trudne subiektywne zachodzą, gdy pomimo 
normalnych warunków podmiot nie może zaspokoić swoich potrzeb. Por. 
T. Tomaszewski, Człowiek w sytuacji, [w:] Psychologia, T. Tomaszewski (red.), 
Warszawa 1982, s. 17–36; idem, O sytuacjach trudnych, [w:] Higiena psychicz-
na i  nerwice dziecięce, I. Belicka (red.), Wrocław 1965; M. Tyszkowa, Sytu-
acyjno-poznawcza koncepcja odporności psychicznej, „Przegląd Psychologicz-
ny” 1978, nr 1, s. 3–15; eadem, Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, 
Warszawa 1986.

30  Boecjusz w  VI w. sprecyzował znaczenie terminów „osoba” oraz „natu-
ra”. Zob. J. Pieper, Scholastyka, Warszawa 2000, s. 22 – translatio jest jedną 
z form duchowego dziedzictwa średniowiecza.

31  A. Maslow, A Theory of Human Motivation, New York 1970 (wydanie polskie: 
Motywacja i osobowość, Warszawa 2009); N. Tsagourias, N.D. White, Collec-
tive Security: Theory, Law and Practice, Cambridge 2013.

32  W. Chojnacki, Bezpieczeństwo a  nauka, [w:] Bezpieczeństwo w  teorii i  ba-
daniach naukowych, B. Wiśniewski (red.), Szczytno 2011, s. 89 i n.; N. Tsa-
gourias, N.D. White, Collective Security…, op. cit.
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W filozofii bezpieczeństwa należy dostrzegać występowanie dwóch 
wartościowanych negatywnie zjawisk: po pierwsze wyzwań, po dru-
gie zagrożeń. Wyzwania generują nowe sytuacje, w których występują 
niezbywalne potrzeby i odpowiednio do nich podejmowane działania 
państwa lub grupy państw (sojuszy) ukierunkowane na osiągnięcie okre-
ślonego stanu bezpieczeństwa. Stąd w badaniach bezpieczeństwa należy 
wyraźnie wyróżniać wyzwania i zagrożenia, bowiem tylko takie podejście 
może nam wskazać istotę bezpieczeństwa jako zjawiska.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zakłada jego szerokie 
spektrum, znacznie wykraczające poza sferę militarną. Dlatego też bez-
pieczeństwo należy rozpatrywać w trzech aspektach: podmiotowym, 
przedmiotowym i perspektywicznym.

W aspekcie podmiotowym możemy wyróżnić bezpieczeństwo naro-
dowe (bezpieczeństwo państwa) i bezpieczeństwo międzynarodowe 
w wymiarze lokalnym i globalnym 33.

Bezpieczeństwo, które jest rozpatrywane w aspekcie przedmio-
towym, oznacza kreowanie możliwości i warunków do zachowania 
tożsamości, swobody działania i autonomii podmiotu bezpieczeństwa 
w środowisku międzynarodowym. W wymiarze perspektywicznym 
oznacza tworzenie systemów bezpieczeństwa zdolnych do reagowania 
w obliczu zagrożeń trzeciego tysiąclecia na obszarze jednego państwa 
lub grupy państw (sojuszy) przy uwzględnieniu dynamiki, zmienności 
oraz nieprzewidywalności uwarunkowań bezpieczeństwa. Wyróżniamy 
trzy znaczenia bezpieczeństwa w aspekcie jego charakteru:

    pierwszym jest stan spokoju, stopnia pewności egzystencji i cią-
głości rozwoju podmiotu bezpieczeństwa, swobody działania tego 
podmiotu, która wynika z wolności od niebezpieczeństw (zagro-
żeń) i od pojawiających się obaw (lęku);

    drugie znaczenie to proces, w którym stan bezpieczeństwa i jego 
organizacja podlegają permanentnym, dynamicznym zmianom 
stosownie do naturalnych oddziaływań i uwarunkowań; innymi 
słowy bezpieczeństwo oznacza tu ciągłą działalność człowieka, 

33  Por. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., D.B. Bobrow, 
E. Haliżak, R. Zięba (red.), Warszawa 1997.
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w tym jednostek ludzkich, społeczności lokalnych, państw naro-
dowych i różnych międzynarodowych organizacji w tworzeniu 
stanu bezpieczeństwa;

    trzecie znaczenie to takie rozumienie kategorii bezpieczeństwa, 
które nakazuje traktować je jako naczelną potrzebę, a tym samym 
wartość dla człowieka, niezbędną do jego istnienia i rozwoju.

Można przyjąć, iż podstawowymi elementami bezpieczeństwa są 
gwarancje nienaruszalności podmiotu i swoboda rozwoju – jego dążenie 
do samorealizacji 34. To zaś oznacza, że bezpieczeństwo obejmuje zespo-
lenie dwóch istotnych składników, a mianowicie przetrwania i swobody 
rozwoju podmiotu – jednostki lub państwa. Nie są to dwa równorzędne 
składniki systemu bezpieczeństwa. Zapewnienie przetrwania podmiotu 
stanowi podstawę bezpieczeństwa, dając możliwość fizycznego trwa-
nia, podczas gdy pod pojęciem swobody rozwoju mieszczą się warunki 
ochrony istotnych wartości i interesów danego podmiotu w szeroko 
rozumianym rozwoju kulturowo-cywilizacyjnym. Współczesne poj-
mowanie zjawiska bezpieczeństwa, oglądane na tle całego systemu 
naszych pojęć, zajmuje pierwszorzędną pozycję w losach jednostki ludz-
kiej, społeczności lokalnej oraz społeczeństw – narodów i ich państw. 
Sformułowanie jednoznacznej definicji bezpieczeństwa w aspekcie filo-
zoficznym nie jest zadaniem łatwym. Możliwości zdefiniowania jest 
wiele, co nie trudno zauważyć w różnych opracowaniach naukowych 
sporządzonych przez różnych autorów.

Filozof, a zarazem profesor nauk wojskowych Janusz Świniarski 
stwierdza, że „bezpieczeństwo to stan, który zapewnia człowiekowi 
warunki samorealizacji” 35. Z kolei Jan Szmyd, zajmujący się m.in. 
filozofią praktyczną 36, podaje, iż „bezpieczeństwo wiąże się z poczu-

34  Zob. A. Maslow, A  Theory…, op. cit.; A. Murray, Explorations in personali-
ty, Oxford – New York 1938; K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb – psycholo-
gia dążeń ludzkich, Warszawa 2006; K. Dąbrowski, Pasja rozwoju, Warsza-
wa 1982.

35  J. Świniarski, Filozoficzne podstawy…, op. cit., s. 13.
36  J. Szmyd, Filozofowanie użyteczne. Studia z  filozofii praktycznej, Bydgoszcz–

Kraków 2003.
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ciem stabilności i  trwałości określonego stanu rzeczy, odczuciem 
braku zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego, a ponadto także 
z doznawaniem pewności i spokoju w codziennym bytowaniu, ufno-
ści i zaufaniu do przyszłości” 37. W tym miejscu powstaje konieczność 
wyrażenia opinii autorów w bardzo ważnej kwestii. Zważając na filo-
zoficzne, w tym aksjologiczne, względy można zdefiniować zjawisko 
bezpieczeństwa jako stan i proces trwania, przetrwania i rozwoju 
każdej formy bytu. Wszystkie zatem sytuacje, które nie sprzyjają 
tym trzem elementom, należy uznać za zagrożenia bezpieczeństwa. 
Cechami bezpieczeństwa są między innymi optymizm i zaufanie. 
To one dają nam przekonanie, że będziemy nadal mogli cieszyć się 
naszymi dobrami i szczęściem.

Wskazana wyżej ranga bezpieczeństwa w systemie wartości i  jej 
utylitarne znaczenie skłaniać powinny do refleksji, że bezpieczeństwo 
jest konieczne i nie można go zastąpić innym stanem lub procesem 
oraz że jest również potrzebą o uniwersalnym wymiarze. Pomimo 
wszystkich twierdzeń oznacza to zatem, że filozofia jest nauką o zakre-
sie najogólniejszym i najobszerniejszym, a przy tym ma ona znamiona 
pragmatyzmu. To z kolei oznacza, że filozofia ma swoje miejsce i zna-
czącą rolę w całym systemie rozwoju w trzecim tysiącleciu.

Powyższe rozważania nie powinny pozostawać w sferze deklaracji 
teoretycznych, lecz powinny znaleźć praktyczny wymiar w egzystencji 
jednostek ludzkich (wymiar personalny) w skali narodowej i między-
narodowej. Jest to konieczne, gdyż bezpieczeństwo jest zjawiskiem 
dynamicznym, podobnie jak obecne zagrożenia.

Czym zatem jest filozofia praktyczna, czyli nauka o działaniu i twór-
czości człowieka? To przede wszystkim etyka i refleksja nad polityką. 
Obie służą cnocie i sprawiedliwości. Filozofia pragmatyczna stara się 
określić, czym jest dobro, prawda i piękno, wyznaczające, jak powinni-

37  Idem, Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna, Kraków 2000, 
s. 46. Por. J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bez-
pieczeństwo jako wartość. Materiały z II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
jako wartość” z 18 kwietnia 2010, Kraków 2010.
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śmy postępować, aby nasze życie było szczęśliwe i jednocześnie abyśmy 
nie krzywdzili innych, zachowując pewne normy życia społecznego 38.

1.2. Bezpieczeństwo jako najwyższa wartość  
ludzkości w xxi wieku

Jeśli potrafimy już określić, czym jest zjawisko bezpieczeństwa w trzech 
aspektach – podmiotowym, przedmiotowym i przyszłościowym, to 
w następnej kolejności odpowiedzmy na pytanie: czy bezpieczeństwo 
w trzecim tysiącleciu jest wartością najwyższą dla ludzkości wobec licz-
nych wyzwań i zagrożeń?

Jedną z klasycznych dyscyplin filozoficznych jest aksjologia 39, czyli 
filozofia wartości (aksis znaczy po grecku „godny”, „cenny”). Mówimy 
niekiedy, że jest to teoria wartości. Tych trzech określeń bardzo czę-
sto używa się synonimicznie, niektórzy myśliciele stawiają wręcz znak 
równości pomiędzy filozofią a aksjologią. Ich zdaniem każda nauka 
bada to, co już jest, abstrahując od wartości. Tymczasem filozofia ma 
się zajmować tym, co ma być.

W naszym potocznym rozumieniu należałoby przyjąć założenie, 
że aksjologia stawia pytania: czym są wartości? jakie rodzaje wartości 
już istnieją? w jaki sposób należałoby je hierarchizować? w jaki sposób 
istnieją wartości – subiektywny czy obiektywny, absolutny czy rela-
tywny? w jaki sposób poznajemy wartości? Należy przy tym rzecz jasna 
pamiętać, że nie są to jedyne pytania dotyczące filozofii wartości. Jest 
ich znacznie więcej.

W aksjologii jako ogólnej teorii wartości mającej odniesienia do 
zjawiska moralności wyróżniamy dwie dyscypliny zajmujące się pew-
nymi rodzajami wartości, tj. etykę i historię filozofii. Etyka zajmuje 

38  Por. W. James, Pragmatism: A  New Name for Some Old Ways of Thinking, 
New York 2003.

39  R.B. Edwards, The Essentials of Formal Axiology, Lanham 2010; idem, An Ax-
iological Process Ethics, Claremont 2014; R.S. Hartman, The Structure of Val-
ue: Foundations of Scientific Axiology, Eugene 2011.
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się analizowaniem wartości (kategoryzacja dobro albo zło), etycznymi 
wyborami (decyzjami), czynami i postawami podmiotów (sprawiedliwo-
ścią, odwagą, współczuciem). „Przez moralność rozumiemy taki zespół 
reguł postępowania, który jest uznawany za właściwy przez ogół człon-
ków danej społeczności. Reguły te pozwalają na budowę utrwalonych 
norm oraz wzorów postępowania, tym samym umożliwiając w różnych 
okolicznościach odróżnianie dobra od zła. Etyka jest natomiast teorią 
moralności. Znamienne jest to, iż ów dział filozofii nazywany jest także 
filozofią praktyczną” 40. Jak zauważył Józef Bocheński, „jako nauka nor-
matywna, etyka bada przede wszystkim, jaki jest cel ogólny ludzkiego 
postępowania i jaki być powinien” 41.

Zasadniczy kształt myśli etycznej nadali trzej filozofowie: Arystote-
les, Kant i Scheller. Do tej grupy można zaliczyć powszechnie znanych 
polskich myślicieli, w tym takie nazwiska jak: Twardowski, Kotarbiński, 
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) i inni.

Odrębnego omówienia wymaga w przekonaniu autorów historia 
filozofii, która odegrała i nadal odgrywa istotną rolę w zgłębianiu filo-
zoficznego aspektu istoty bezpieczeństwa. W naukach ścisłych badania 
można z powodzeniem prowadzić bez znajomości historii tych nauk. Nie 
jest to możliwe w przypadku filozofii, w tym filozofii bezpieczeństwa. Ta 
wyjątkowa nauka wymaga przywołania wydarzeń z historii, ponieważ 
stanowi ona wprowadzenie do filozofii w każdej jej części. Doświadcze-
nie pokazuje, że przez dwadzieścia pięć wieków żaden samouk, żaden 
człowiek nieznający dzieł swoich poprzedników nie był zdolny do wnie-
sienia jakiegoś cennego wkładu w rozwój filozofii.

„Pojawia się refleksja, iż uzyskanie długofalowej, dającej satysfakcję 
i nadzieję na pomyślność, wizji przyszłości jest możliwe tylko w kontek-
ście ciągłości. Ciągłość ta powinna być wyrażona poprzez zestawienie 
wizji przyszłości z jej »odpowiednikiem«, będącym wizją najlepszych 
dokonań człowieka w przeszłości” 42.

40  J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji…, op. cit., s. 10.
41  J.M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Warszawa 1999, s. 33.
42  J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji…, op. cit., s. 241.
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Bez znajomości historii bezpieczeństwa nie jest możliwe budowanie 
filozofii bezpieczeństwa w obecnym świecie społecznym 43. Przejdźmy 
zatem do krótkiego przeglądu historii filozofii.

Odkąd istnieje nauka, nie podejmuje się wysiłku, aby wyjść poza 
rozważania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje. Nie 
ustają jednak próby, aby obok nauk specjalnych zbudować naukę, która 
da pogląd na świat. Tą jedyną nauką jest filozofia. To nauka, której 
zakres jest najobszerniejszy, a pojęcia najogólniejsze  44. Jeśli natomiast 
zdarza się, że filozofia ze swego wielkiego zakresu wybiera jakąś część 
i o niej traktuje specjalnie, to dzieje się tak ze względu na szczególną 
wagę i wartość tej części. Jest to bowiem nauka o tym, co dla ludzkości 
jest najważniejsze i najcenniejsze.

Przedmiot filozofii ulegał ciągłym zmianom w miarę tego, jak roz-
szerzał się zakres znanych i badanych przedmiotów i jak zmieniała się 
ocena ich wartości. Był okres, kiedy tylko przyroda była przedmiotem 
filozofii, bo nie zwracano wówczas uwagi na żadne inne zjawiska poza 
przyrodniczymi. Były czasy, kiedy główny przedmiot zainteresowania 
stanowiły normy moralne, Bóg i dusza, bo tylko ich zbadanie wydawało 
się ważne i wartościowe dla ludzkości. Zdarzyło się również, że filozofia 
traktowała niemal wyłącznie o psychologii, ponieważ w niej upatrywano 
podstaw wszelkiego poznania. Tak samo zmieniano tematykę zaintere-
sowań filozofii w zależności od tego, jak przeprowadzano granicę wiedzy. 
Podczas gdy pierwotnie za przedmiot filozofii uważano rzeczywisty 
świat, to później nieraz ograniczano się do zjawisk lub do myśli ludzkich 
o świecie. Nawet to, że filozofia jest nauką, nie zawsze było uznawane 
przez osoby, które ją uprawiały. Byli tacy myśliciele, którzy uważali filo-
zofię za bliższą poezji niż nauce. Istnieli też inni, którzy filozofowanie 
uważali za czynność praktyczną, zaspokajającą pewne ludzkie potrzeby, 
lecz niezapewniającą poznania. Z tych, którzy nie wierzyli w naukowe 
posłannictwo filozofii, jedni je spełniali, tyle że nie traktowali go jako 
zamierzenia naukowego, inni zaś umniejszali to znaczenie i ograniczali 

43  A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die Verste-
hende Soziologie, Wien 1960.

44  W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2003, s. 13.
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je do klas węższych, do przedmiotów mniej cennych, do zasad mniej 
powszechnych, ale za to poznawalnych naukowo.

Filozofia nie od razu objęła taki zakres, w jakim jest znana obecnie. 
Dokonało się to dopiero w klasycznym okresie filozofii greckiej. Dlatego 
też termin „filozofia” jest wyrazem pochodzenia greckiego i oznacza 

„umiłowanie mądrości”. Nie miał on jednak początkowo ścisłego zna-
czenia, oznaczał mądrość w ogóle, wiedzę ogólną i towarzyszące jej 
wykształcenie o charakterze ogólnym. Dopiero greccy mędrcy, w szcze-
gólności Sokrates (ok. 470–399 p.n.e.) oraz jego uczeń i następca Platon 
(427–347 p.n.e.), obaj pochodzący z Aten, nadali filozofii nowe znaczenie.

Po odróżnieniu podlegających zmianom zjawisk od niezmienności 
bytu filozofia rozdzieliła się na następujące dwa nurty: na wiedzę o zjawi-
skach (tzw. fenomenach) oraz wiedzę o bycie. Wiedzę tę (o bycie) i tylko 
tę Platon nazywał filozofią. Jednak i dla Platona filozofia jeszcze nie 
była ściśle określoną dyscypliną naukową, oznaczała jedynie szczególny 
rodzaj wiedzy, który człowiek może rozpoznać jako dla niego najistot-
niejszy, najbardziej ogólny – to znaczy uniwersalny i kompletny – oraz 
najbliższy prawdzie i trwalszy od innych.

Kontynuując to, co Platon zapoczątkował, Arystoteles ze Stagiry 
(384–322 p.n.e.) uporządkował wiedzę o filozofii na miarę starożytności. 
Zachował zamiłowanie Platona do zagadnień najogólniejszych, cho-
ciaż nie zrezygnował z badań szczegółowych. Jego różnorodne prace 
i rozważania musiały wzbudzić w nim poczucie konieczności dokładniej-
szego oddzielenia filozofii od innych nauk. Nie wyrzekając się dawnego, 
przedplatońskiego pojęcia filozofii, jako obejmującej wszelką wiedzę, 
wyodrębnił z niej „filozofię pierwszą”, czyli tę, która traktuje o najo-
gólniejszych właściwościach rzeczy, o „bycie jako takim” i szuka dla 
niego „pierwszych zasad i przyczyn”. Przeciwstawił jej wszystkie inne 
nauki jako nauki szczegółowe. „Odtąd nazwa »filozofii« była już ściślej 
określona i jej zakres odgraniczony od innych nauk” 45. Tym zakresem 
jest filozofia europejska – stanowiąca zwartą całość od początku aż do 
naszych dni. Filozofia średniowieczna korzystała ze starożytnej, a filo-
zofia nowożytna – ze średniowiecznej.

45  Ibidem, s. 15.
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Rozwój filozofii europejskiej na przestrzeni dwudziestu pięciu wie-
ków daje podstawę do dokonania jej podziału na epoki. Najważniejszą 
granicę epok stanowi powstanie filozofii chrześcijańskiej, ponieważ 
chrześcijaństwo wprowadziło nową postawę wobec świata i życia. Z tego 
punktu widzenia filozofia europejska dzieli się na dwie wielkie ery: sta-
rożytną i chrześcijańską. Inny natomiast podział dokonał się w obrębie 
filozofii europejskiej, a mianowicie na trzy wielkie epoki: starożytną, 
średniowieczną i nowożytną. Według tego podziału wyróżniamy epoki: 
filozofii starożytnej (VI w. p.n.e. – VI w. n.e.); filozofii średniowiecznej 
(VI–XIV w.); filozofii nowożytnej, której początek przypada na XV wiek. Te 
trzy wielkie epoki filozofii przeszły okres rozwoju, krytyki i oświecenia, 
okres systemów i okres szkół oraz religii.

Tu należy zaznaczyć i wyraźnie zakomunikować, że do filozofii sta-
rożytnej europejskiej, zwłaszcza w jej początkach i w kwestii nadania jej 
naukowego charakteru, najwięcej wnieśli starożytni greccy myśliciele, 
tacy jak Sokrates, Platon i Arystoteles. To oni jako pierwsi odkryli istotę 
filozofii i jej zasadniczą rolę w życiu człowieka. Ich dorobek stanowi 
dziś w znacznej części podstawę do prowadzenia rozważań dotyczą-
cych szczególnego zakresu filozofii społecznej, jaki obejmuje filozofia 
bezpieczeństwa.

1.3. Miejsce bezpieczeństwa wśród wartości uniwersalnych

Na początek wyjaśnijmy, czym jest wartość uniwersalna, a dopiero 
w drugiej kolejności będziemy próbować szukać miejsca dla bezpie-
czeństwa z punktu widzenia filozoficznego i odpowiedzi na pytanie, 
czy bezpieczeństwo ma cechy uniwersalizmu. Bez głębszej analizy, jeśli 
przyjmiemy, że słowo „uniwersalny” oznacza „powszechny”, można 
powiedzieć, że bezpieczeństwo jest wartością uniwersalną. Ale jeśli 
tę samą wartość będziemy rozpatrywać w aspekcie filozoficznym, to 
podejście uproszczone, na skróty, może okazać się bardzo płytkie, nie-
oddające pełnej istoty zjawiska.

Filozofia jest nauką uniwersalną, bada bowiem całość rzeczywisto-
ści, a nie jej wybrany element pod jakimś kątem za pomocą określonej 
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metody. Przedmiotem filozoficznych badań jest całość tego, co filozofa 
spotyka, a zatem to, co jest na zewnątrz niego, a także w nim samym. 
To stwierdzenie można odnieść do badania filozofii bezpieczeństwa 
za pomocą już istniejących metod, dochodząc do fundamentu tego, 
co empiryczne. Dlatego w literaturze przedmiotu możemy spotkać 
stwierdzenie, że bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co 
czynimy. Te słowa wypowiedział Henry Kissinger, jako doradca prezy-
denta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa, przemawiając 
w Londyńskim Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych 
w końcu XX wieku. Czy te słowa wybitnego męża stanu USA mogą być 
wartością?

Po tym krótkim wprowadzeniu do filozofii jako nauki uniwersalnej 
dokonajmy próby znalezienia miejsca dla bezpieczeństwa w obszarze 
wartości uniwersalnej. Tu znowu dochodzimy do punktu wyjścia, czyli 
do określenia znaczenia wartości, jednak już wartości uniwersalnej, a nie 
tylko wartości jako takiej.

Najwyższym rodzajem wartości są wartości absolutne, inaczej reli-
gijne, wartości te przysługują temu, co święte, są godne najwyższego 
szacunku i czci. Negatywne wartości absolutne to wartości demoniczne, 
odnoszące się do absolutnego zła. Obiektywna hierarchia wartości jest 
w przekonaniu Maxa Schelera podstawą etyki  46, gdyż skoro wiadomo, 
co jest lepsze, to wiadomo też, jak należy postępować. Scheler uważał, 
że jego koncepcja prowadzi do akceptacji moralności religijnej, katolic-
kiej. Chcąc umiejscowić bezpieczeństwo w systemie wartości Schelera, 
należałoby je zaliczyć przede wszystkim do wartości witalnych. Jeśli tak, 
to należy określić, co przyjmujemy za wartość witalną. Wartość witalna 
obejmuje wszystko to, co wiąże się z życiem i zdrowiem. Ponadto wystę-
pują jeszcze wartości ostateczne, które dotyczą pożądanych stanów 
życia, są ostatecznymi celami życiowymi. Do wartości ostatecznych 
zalicza się: dostatnie życie, równość, ekscytujące życie, bezpieczeństwo 
własnej rodziny, wolność, zdrowie, harmonię wewnętrzną, dojrzałą 
miłość, bezpieczeństwo narodowe, przyjemność, zbawienie, szacunek do 

46  Por. M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak, E. Nowakow-
ska-Sołtan, M. Skwieciński, A. Węgrzecki, Z. Zwoliński, Warszawa 1990.
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samego siebie, poczucie osiągania ważnych celów, szacunek społeczny, 
prawdziwą przyjaźń, mądrość, pokój, piękno. A jeśli tak, to znaczy, że 
mają one dużo wspólnego z wartością powszechną, czyli z wartością uni-
wersalną. Na pytanie, czym jest wartość uniwersalna, można zatem bez 
większego błędu odpowiedzieć, że jest to wartość bezwzględna, wyraża 
wartość osoby, dzieła, rzeczy, zjawiska. W naszym przypadku dotyczy 
ona bezpieczeństwa jako wartości bezwzględnej i nieprzemijającej.

Odpowiadając na pytanie, jakie miejsce zajmuje bezpieczeństwo 
wśród wartości uniwersalnych, możemy dać odpowiedź jednoznaczną 
i twierdzącą – centralne, ponieważ jest najwyższą wartością ludzkości 
XXI wieku. Na takie twierdzenie składa się wiele przytaczanych już wcze-
śniej argumentów, a ponadto fakt, że bezpieczeństwo oznacza wszystko 
to, co cenne i co ma sens w życiu człowieka – byt. Przecież każdy z nas, 
obojętnie jakie miejsce zajmuje w społeczeństwie, pragnie być bez-
pieczny wszędzie tam, gdzie się znajduje, i w każdym czasie, w kraju i za 
granicą. Człowiek jako jednostka społeczna zajmuje miejsce centralne 
i jest wartością absolutną wśród innych wartości uniwersalnych, abso-
lutnych. W opinii autorów w ten sposób należałoby traktować miejsce 
bezpieczeństwa wśród wartości uniwersalnych w ujęciu filozoficznym 
i aksjologicznym.

1.4. Filozoficzna definicja bezpieczeństwa

Przystępując do wyznaczenia lub określenia treści jakiegoś terminu, 
pojęcia, sięgamy głęboko do jego istoty, czyli do aksjologii. Następnie 
staramy się wyznaczyć kryteria, według których zaczynamy badać zja-
wisko w dziedzinie, w której ono występuje. Poprawność definiowania 
pojęcia filozofii bezpieczeństwa będzie zależała od tego, w jakim aspekcie 
i według jakich kryteriów będziemy je określać. Należy także uwzględnić 
służebną rolę publiczną tego zjawiska i działanie podmiotu (człowieka) 
w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że bezpie-
czeństwo jest dla człowieka wartością najwyższą, filozoficzna definicja 
tego zjawiska powinna odzwierciedlać jego istotę w sensie pozytywnym 
lub negatywnym.
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W tym kontekście każda próba zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa 
w ujęciu filozoficznym musi uwzględnić kryteria, wyzwania i zagrożenia 
XXI wieku i może być przyjęta pod warunkiem, że będzie filozoficznie 
naukowa, merytorycznie poprawna, a jej zasadnicza treść społecznie 
użyteczna w dzisiejszej rzeczywistości pełnej dynamicznych zmian i nie-
przewidywalności.

Obecnie definicji o bezpieczeństwie jest wiele, a może nawet za 
wiele, co niekiedy sprawia kłopot w ich rozumieniu i opanowaniu. Każdy 
z autorów starał się zdefiniować pojęcie bezpieczeństwa w miarę swojej 
wiedzy lub doświadczenia bez uwzględnienia kryteriów i użyteczności 
społecznej. Niektóre definicje są tak obszerne i zawiłe, że nawet dla 
osób o dobrej pamięci są trudne do zapamiętania. Ponadto w niektó-
rych definicjach nie uwzględnia się hierarchii wartości, a przecież jak 
wiemy, wartości mają obiektywny charakter, istnieją realnie, będąc 
bytami idealnymi, niezależnymi od ludzkiej świadomości. Najwyższym 
rodzajem wartości w tym przypadku są wartości absolutne, inaczej reli-
gijne, wartości te w sensie pozytywnym przysługują temu, co święte, są 
godne najwyższego szacunku i czci.

Filozofia bezpieczeństwa jest dyscypliną jeszcze młodą, nie do 
końca ukształtowaną, ciągle przechodzi proces formowania i dlatego 
zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa w ujęciu filozoficznym wobec 
współczesnych wyzwań i zagrożeń nie należy do łatwości. Filozoficzna 
refleksja nad bezpieczeństwem jest związana z takimi dyscyplinami 
filozoficznymi, jak aksjologia, filozofia społeczna, filozofia polityki, onto-
logia, epistemologia, a może jeszcze i inne.

Musimy uznać, iż cechą bezpieczeństwa jest również optymizm, 
który jest nośnikiem, ponieważ daje nam przekonanie o  tym, że 
będziemy się cieszyć naszym bytem i szczęściem. Natomiast społeczne 
znaczenie bezpieczeństwa wyraża się w możliwościach kooperacyjnych 
we wszystkich możliwych wymiarach, tj. w skali mikro i makro. To ma 
kolosalne znaczenie dla procesu socjalizacji, niezbędnego do rozwoju 
jednostki (personalnego) i współżycia społecznego.

Ze względu na swoje egzystencjalne znaczenie bezpieczeństwo jako 
wartość uniwersalna (powszechna) wymaga filozoficznego zdefiniowa-
nia uwzględniającego wszystkie te uwarunkowania, które poprzedziły 
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treść definicji. Autorska definicja bezpieczeństwa w aspekcie filozo-
ficznym brzmi następująco: Bezpieczeństwo to stan i proces trwania, 
przetrwania i rozwoju w warunkach zapewniających samorealizację 
podmiotu.

Wszystkie sytuacje, które zakłócają samorealizację podmiotu, bez 
względu na ich rodzaj i rozmiary, będą uznawane za zagrożenia dla 
bezpieczeństwa zarówno personalnego, jak i strukturalnego. To znaczy, 
że w definicji muszą być zawarte wszystkie te czynniki, które odzwier-
ciedlają istotę zjawiska i czynią ją przydatną w realizacji podmiotu.

1.5. Współczesne funkcje filozofii bezpieczeństwa

Aby rozpocząć rozważania na temat współczesnej funkcji bezpieczeń-
stwa w aspekcie filozoficznym, postarajmy się najpierw poznać, chociaż 
w ogólnych zarysach, jakie są funkcje filozofii jako dyscypliny naukowej. 
Znając funkcje filozofii jako takiej, łatwiej nam będzie sprecyzować 
funkcje filozofii bezpieczeństwa jako pewnej wartości w ujęciu aksjo-
logicznym. Ten podstawowy warunek może być spełniony, jeśli jeszcze 
raz uświadomimy sobie, czym jest filozofia. W książce A.L. Zachariasza 
pt. Filozofia. Jej istota i funkcje  47 znajduje się odpowiedź na to pytanie. 
Dowiadujemy się z niej ponadto, czy mamy do czynienia jedynie z wiel-
kością autonomicznych systemów filozoficznych, a zatem z wieloma 
filozofami, czy z dziedziną teoretycznego poznania. Okazuje się, że o filo-
zofii możemy mówić w obu wymienionych wyżej znaczeniach. Mówiąc 
jednak o filozofii jako wielości poszczególnych systemów, nie będziemy 
podzielać poglądów, że niektóre z nich to wyłącznie indywidualne eks-
presje autorów. Poszczególne koncepcje powstają bowiem w ramach 
całości, jaką jest filozofia jako dziedzina naukowa, a zatem będą one 
uwzględniać zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia prze-
szłości i formułować nową, bardziej pogłębioną i lepiej uzasadnioną 
perspektywę, pozwalającą na rozumienie świata, człowieka i jego współ-
czesnych potrzeb. W innych przypadkach będą to tylko pewne próby 

47  A.L. Zachariasz, Filozofia. Jej istota i funkcje, Rzeszów 2010.
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intelektualne, które nie wytrzymują konkurencji innych tego rodzaju 
racjonalizacji i nie czynią rzeczywistości pełniej wyjaśnioną jako pod-
miot poznania. Filozofia to zatem systematyczna refleksja zajmująca się 
ogólnymi rozważaniami. Przedmiot jej zainteresowań stanowi całość 
struktury świata oraz relacji pomiędzy człowiekiem a światem tak przy-
rodniczym, jak i ludzkim.

Mając wiedzę dotyczącą filozofii, postarajmy się określić i sprecyzo-
wać jej funkcje w obecnej rzeczywistości po to, aby w drugiej kolejności 
sformułować funkcje filozofii bezpieczeństwa. Powszechnie są uzna-
wane dwie funkcje filozofii, tj. teoretyczna i praktyczna.

Funkcja teoretyczna polega na formułowaniu problemów i próbie 
odpowiedzi na nie poprzez tworzenie określonych koncepcji filozo-
ficznych. Filozofia zaspokaja tym samym nasze potrzeby poznawcze 
i  dopełnia obrazu tworzonego przez nauki szczegółowe, takie jak 
fizyka, biologia, psychologia, ontologia. Filozofia odgrywa też rolę 
nauki teoretycznej wobec nauk szczegółowych, interpretując wyniki 
ich badań w sposób jak najbardziej ogólny i jednocześnie wskazując 
na światopoglądowe konsekwencje ich teorii. Filozofia stara się tym 
samym zaproponować ogólne teorie dotyczące struktury rzeczywistości, 
sposobów poznawania i uprawiana nauki w postaci refleksji metodolo-
gicznej. Tak więc filozofia teoretyczna spełnia przede wszystkim funkcję 
poznawczą.

Filozofia praktyczna, czyli nauka o działaniu i twórczości człowieka, 
to przede wszystkim etyka i refleksja nad polityką, obie służące głównie 
cnocie i sprawiedliwości. Filozofia praktyczna stara się określić, czym 
jest dobro, jak powinniśmy postępować, aby nasze życie było szczęśliwe, 
i jakie normy i zasady dotyczące życia społecznego i politycznego two-
rzyć oraz jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie.

Filozoficzne funkcje bezpieczeństwa należą natomiast w przekona-
niu autorów do grupy drugiej, do ogólnej funkcji praktycznej, w której 
możemy wyróżnić takie funkcje jak: poznawcza, społeczna, aksjolo-
giczna i ideologiczna.

Funkcja poznawcza filozofii bezpieczeństwa zajmuje się badaniem 
problemu zagrożeń i sposobów ich minimalizacji lub eliminacji w skali 
makro i mikro, na obszarze jednego państwa lub grupy państw (sojuszy). 



/ Część 6. / Rozdział 1. / Pojęcie, struktura i funkcje filozofii bezpieczeństwa

Ponadto wykrywa białe plamy i uogólnienia wyników badań pomiędzy 
zakresami poszczególnych dyscyplin naukowych.

Funkcja społeczna filozofii bezpieczeństwa wyraża się w służbie dla 
jednostki (człowieka) i całej społeczności. Pomaga w najważniejszych 
sprawach w dochodzeniu do istoty bezpieczeństwa. Analizuje i oce-
nia poglądy błędne lub zafałszowane, niemające podstaw naukowych, 
pomaga dochodzić do prawdy obiektywnej.

Funkcja aksjologiczna filozofii bezpieczeństwa wykrywa prawidło-
wości, bada naturę wartości bezpieczeństwa, ustala i określa kryteria 
wartościowania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa 
pod kątem jego efektywności oraz przydatności na danym etapie roz-
woju ludzkości. W całości ocenia wartość bezpieczeństwa na danym 
obszarze działania.

Funkcja ideologiczna filozofii bezpieczeństwa zajmuje się przede 
wszystkim wykorzystywaniem filozofii jako instrumentu do kształ-
towania i upowszechniania danego systemu wartości uniwersalnej 
i poglądów w celu pozyskania szerokiego grona zwolenników podej-
mowanych działań.

Zadaniami filozofii bezpieczeństwa są z kolei: wzbogacanie wie-
dzy o wojnie i pokoju, o istocie bezpieczeństwa, jego zagrożeniach, 
determinantach i gwarancjach (politycznych, prawnych, etycznych, 
ekonomicznych, militarnych, społecznych i religijnych); wprowadzanie 
ludzi w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, sprzyjających 
przestrzeganiu tolerancji, pluralizmu, demokracji, praw i wolności 
oraz wspólnot ludzkich; formułowanie ogólnych reguł i norm dzia-
łania służących realizacji wyżej wymienionych wartości związanych 
z bezpieczeństwem jednostki i grup społecznych.
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Rozdział 2. / TEORIA BEZPIECZEŃSTWA KULTUROWEGO

2.1. Pojęcie kultury w perspektywie ujęcia  
państwowocentrycznego

Wskutek występującej obecnie na świecie wysokiej dynamiki rozwoju 
i zmian o charakterze społeczno-kulturowym oraz cywilizacyjnym bada-
nie współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa kulturowego 1 stało 
się pilną potrzebą człowieka. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o bez-
pieczeństwo społeczno-kulturowe, ponieważ kultura jest zjawiskiem 
społecznym. Podstawowych czynników tych zmian badacze upatrują 
w technologii, ekonomii i sferze świadomości człowieka. Ten ostatni 
przypadek sugeruje związek z pozamaterialną sferą kultury  2. Kultura to 
fundamentalny czynnik konstytuujący tożsamość i więź narodową, ale 
warunkuje ona także rozwój narodu 3. Mające podłoże społeczne bez-
pieczeństwo kulturowe wymaga dziś staranniejszego niż dotąd, a więc 
naukowego poznania 4. Kultura to także system, który leży u podstaw 

1  Zob. W. Kitler, Uwarunkowania kulturowe, [w:] idem, Bezpieczeństwo narodo-
we RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 105 
i n.; J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, op. cit.

2  M. Marczewska-Rytko, Procesy globalizacji jako wyzwanie dla kultury i  pań-
stwa narodowego, [w:] Naród, kultura, państwo w procesie globalizacji, J. Ro-
kicki, M. Banaś (red.), Kraków 2004, s. 23–39.

3  P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatyw-
ne, Warszawa 2005, s. 93.

4  P. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World 
Politics, New York 1989; J. Piwowarski, Security Culture and Self-Improvement 
from the Ancient to Modern Samurai, Podhájska – Cracow 2015.
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innych systemów zapewniania bezpieczeństwa jednostek ludzkich, two-
rzonych przez człowieka grup społecznych, przedsięwzięć i organizacji  5.

Autorzy przypuszczają, między innymi w kontekście najnowszych 
wydarzeń w Europie związanych z kryzysem imigracyjnym, że bezpie-
czeństwo kulturowe będzie stawało się coraz ważniejszym elementem 
w bezpieczeństwie narodowym, którego kauzalność wiąże się jedno-
cześnie z personalnym i kolektywnym wymiarem potencjału narodu.

W  demokratycznym państwie XXI wieku naukowa eksploracja 
w zakresie problemów narodowego bezpieczeństwa kulturowego urasta 
w opinii autora do rangi racji stanu. Stąd też narodowym priorytetem 
staje się wzrost zaangażowania zarówno ludzi nauki 6, jak i przywódców 
państwowych w proces, który służy poznawaniu transdyscyplinarnej 
istoty  7 bezpieczeństwa kulturowego oraz kultury bezpieczeństwa pań-
stwa 8.

Pomimo że „nie ma dnia, w którym nie rozmawiałoby się o bezpie-
czeństwie, [nadal] znaczenie tego terminu jest często bardzo niejasne. 
Nie wynika to z zaniedbania, ale z tego, że bezpieczeństwo jest pojęciem 
wprowadzanym (derivative koncept) – [a] to, co ktoś przez nie rozumie 
(derives), jest wyprowadzane z jego poglądów” 9. Należy także zauważyć, 
iż do dziś nie dysponujemy powszechnie uznaną interpretacją poję-
cia bezpieczeństwa w odniesieniu do społeczeństwa oraz do instytucji 

5  Por. S. Dekker, Just Culture: Balancing Safety and Accountability, Hampshire 
2007; T. Autrey, 6-Hour Safety Culture: How to Sustainably Reduce Human Er-
ror and Risk, Cheyenne 2015.

6  W. Kitler, Transdyscyplinarność badań w  naukach o  bezpieczeństwie i  w  na-
ukach o obronności, [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa 
narodowego, W. Kitler, T. Kośmider (red.), Warszawa 2015; Bezpieczeństwo 
narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, R. Jakubczak, J. Flis (red.), 
Warszawa 2006; Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, J. Gryz (red.), 
Warszawa 2013.

7  M. Bergmann, T. Jahn, T. Knobloch, W. Krohn, Methods for Transdisciplinary 
Research: A Primer for Practice, Frankfurt 2013.

8  G. Tokarz, Bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczpospolitej – przegląd zagrożeń, 
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2009/2010.

9  J. Kaczmarek, A. Skowroński, Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska, Wro-
cław 1998, s. 5.
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państwa narodowego 10. Jednak zauważa się, że w polskiej literaturze 
przedmiotu przeważa konsensus oparty na założeniu ekwiwalencji 
następujących dwóch terminów: bezpieczeństwo narodowe oraz bez-
pieczeństwo państwa 11.

Jeśli chodzi o funkcje teorii naukowej, to najbardziej kontrowersyjna 
wydaje się funkcja aksjologiczna (wartościująca), co dotyczy także jej 
roli w naukach o bezpieczeństwie. Istotą funkcji wartościującej w sfe-
rze działań 12 mających charakter sekuritologiczny, również tych, które 
dotyczą kultury bezpieczeństwa, jest określenie wartości i podanie uza-
sadnień dla takich działań, które zgodnie z funkcją implementacyjną 
powinny zmierzać do kultywowania, ochrony i podnoszenia poziomu 
kultury bezpieczeństwa narodowego. Kultura ustanawia systemy war-
tości i kryteria, które pozwalają je oceniać. Wartości i systemy wartości 
stanowią rdzeń każdej kultury. Szczególnie istotne są tutaj tzw. wartości 
podstawowe. Są to wartości zasadnicze, ponieważ to właśnie z nich 
wynikają normy i wzory zachowań, które z kolei są niezbędne, by móc 
regulować wszystkie dziedziny życia społecznego oraz właściwie dbać 
o tożsamość narodową.

Brak jednorodności i jasności kryteriów metodologicznych pozwala 
badaczom na konstruowanie własnych poglądów na gruncie różnych 
dyscyplin naukowych.

Uważa się, że przedmiotem badań dyscypliny, jaką są nauki o bez-
pieczeństwie, są współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze 
militarnym i niemilitarnym oraz problematyka ich funkcjonowania na 

10  K. Gilarek, Państwo narodowe a globalizacja. Dynamika powstawania nowe-
go ładu, Toruń 2002.

11  T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Nauko-
we Akademii Marynarki Wojennej” 2006, r. XLVII, nr 4 (167), s. 87.

12  Max Weber uznał, że działanie to kluczowe pojęcie w  socjologii, i  podał 
jego definicję w  pracy zatytułowanej Gospodarka i  społeczeństwo: „działa-
nie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zanie-
chanie lub znoszenie), jeśli i o  ile działający, bądź wielu działających, wią-
że z nim pewien subiektywny sens” –M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, 
tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 6.
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różnych poziomach organizacyjnych 13. Systemy te obejmują działania 
instytucji o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, 
przedsiębiorców oraz organizacji społecznych. Badania w zakresie tej 
dyscypliny powinny służyć tworzeniu teoretycznych podstaw i roz-
wojowi systemów bezpieczeństwa międzynarodowego, narodowego 
i systemów operacyjnych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa. 
Zadaniem autorów nie jest tworzenie za pomocą tej pracy podstaw 
systemu bezpieczeństwa kulturowego, jednak ze względu na różno-
rodność składników kulturowych oraz wielość kryteriów i stopień ich 
skomplikowania można przyjąć, że celem narodowego bezpieczeństwa 
kulturowego jest ochrona przed „zagrożeniami kulturowymi państwa”. 
W tym kontekście można wyróżnić takie podsystemy kultury narodowej, 
jak kultura duchowa, kultura społeczna (wspólnotowa) oraz kultura 
materialna 14.

Aby osiągnąć sukces w badaniach, które zmierzają do zgłębienia istoty 
zjawiska bezpieczeństwa (sensu largo) oraz bezpieczeństwa kulturowego 
(sensu stricto), potrzebne jest przeanalizowanie zjawisk i procesów, które 
zachodzą w relacjach i współzależnościach mających miejsce w państwie 
narodowym, w jego społeczeństwie (pomiędzy jednostkami ludzkimi 
i grupami społecznymi), równocześnie z uwzględnianiem wciąż rosną-
cego wpływu środowiska międzynarodowego.

W epoce „galopującej globalizacji” 15 wpływ ten coraz wyraźniej 
odciska, i to nie zawsze korzystnie, swoje piętno na bezpieczeństwie 
narodowym (sensu largo) i kulturze bezpieczeństwa narodowego (sensu 
stricto). Ta ostatnia w opinii autorów jest nie tylko bardzo szczególnym, 
ale również niezastąpionym generatorem bezpieczeństwa państwa naro-
dowego i gospodarującego w swoim kraju społeczeństwa obywatelskiego.

13  J. Gryz, Zarys podstaw bezpieczeństwa, Warszawa 2010, s. 8; M. Cieślarczyk, 
Elementy socjologii bezpieczeństwa, Warszawa 2004, s. 131.

14  E. Włodarczyk, Kultura, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, 
J. Pilch (red.), Warszawa 2003, s. 954 i n.

15  Por. M. Greta, E. Tomczak-Woźniak, Europejskie organizacje rolnicze i ich od-
działywanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w  rolnictwie, „Journal of 
Agribusiness and Rural Development” 2013, no. 2(28).
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Przypomnijmy na przykład, że w systemie utworzonym przez Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla społeczeństwo obywatelskie jest jednym 
z trzech elementów całości systemu społecznego:

    pierwszy oparty jest na podstawach moralno-etycznych – to wspól-
nota narodowa,

    drugi jest zależny od rozumu – to państwo,
    trzeci – to społeczeństwo obywatelskie  16.

Jak zauważył G.W.F. Hegel podczas prowadzonych przez siebie 
wykładów w Jenie (początek XIX w.), państwo jest sprytne (u Hegla 
brzmi to dosłownie „chytre”). Spryt ów polegać miał na tym, iż państwo 
pozwala na swobodny rozwój zarówno poszczególnym jednostkom ludz-
kim, jak i całym klasom społecznym (wówczas jeszcze klasy określano 
jako „stany społeczne”). Działania jednostek ludzkich i klas społecz-
nych powinny przyczyniać się do utrwalenia systemu państwa, który 
to system, nawet kiedy społeczeństwo jest podzielone na kierujące się 
partykularnymi interesami grupy czy pojedyncze osoby, zespala ten 
naród w jedną systemowo uporządkowaną całość, połączoną wspól-
nym działaniem, wspólnym dobrem i intersubiektywnie określonym 
wspólnym celem 17.

16  Społeczeństwo obywatelskie tworzące naród współcześnie rozpatrywane 
jest najczęściej jako zbiorowość społeczna będąca demokratycznym spo-
łeczeństwem państwa narodowego; w  tak zorganizowanym i  rządzonym 
państwie wszyscy obywatele mają prawo uczestniczyć w życiu publicznym 
i powinni oni brać odpowiedzialność za dobro wspólne i budować je dzięki 
zdolności do samoorganizacji. Prawdopodobnie pojęcia tego jako pierwszy 
użył Arystoteles; jeszcze w jego przednowoczesnej formie ekwiwalentnym 
terminem „społeczność cywilna” posługiwali się m.in.  Cyceron,  Thomas 
Hobbes, John Locke, a z Polaków np. Hugo Kołłątaj. Koncepcja społeczeń-
stwa obywatelskiego pojawiła się w wersji nowożytnej i można ją odnaleźć 
w społecznej myśli angielskiej XVII i XVIII wieku. Por. J. Szacki, Historia my-
śli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 201.

17  „Der Staat ist die List” – G.W.F. Hegel, Jenaer Realphilosophie, Berlin 1969, 
s. 251 – podaję za: A. Ochocki, O roli przemocy – dialektyka i historia (1), „Stu-
dia Filozoficzne” 1973, nr 11–12 (96–97), s. 55. W tym miejscu można wska-
zać początki późniejszej koncepcji G. Hegla, którą określił on jako tzw. chy-
trość rozumu.
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Dodajmy w tym miejscu, iż współcześnie społeczeństwo tworzące 
naród najczęściej rozpatrywane jest jako taka zbiorowość społeczna, dla 
której bardziej znaczącym wyróżnikiem stała się dzisiaj „obywatelskość” 18 
aniżeli „etniczność” 19. Dlatego właśnie autorzy opierają się na politycz-
nej koncepcji narodu 20, jednocześnie łączącej się na gruncie narodowej 
kultury bezpieczeństwa z koncepcją kulturalistyczną. Mówiąc innymi 
słowy – chodzi tu o transdyscyplinarną koncepcję polityczno-społecz-
no-kulturową 21.

Wybitny polski teoretyk kultury i kulturoznawca Stanisław Pie-
traszko twierdzi, że „teoria kultury nie była i nie jest samodzielną 
dyscypliną; istnieje jako dział czy poddyscyplina – w postaci mniej 
czy bardziej rozwiniętej – w strukturze różnych nauk zajmujących się 
z reguły na marginesie innego swojego własnego przedmiotu pozna-
waniem kultury. Nawet pobieżna analiza teorii kultury powstałych 
i uprawianych w obrębie różnych dyscyplin, takich jak na przykład 
socjologia, antropologia czy psychologia [a obecnie także nauki o bezpie-
czeństwie], pozwala dostrzec wielorakie i istotne konsekwencje widzenia, 
pojmowania i ujmowania kultury niejako poprzez właściwe przedmioty 
macierzystych dla tych teorii dyscyplin naukowych z punktu widzenia 
ich interesów poznawczych” 22.

18  Por. T. Homa, Obywatelskość: wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kultu-
rowe, Kraków 2013.

19  Por. T.H. Eriksen, Etniczność i  nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, tłum. 
B. Gutowska-Nowak, Kraków 2013.

20  1) Polityczna koncepcja narodu została wprowadzona przez Ernesta Gell-
nera, opiera się na pierwotnej relacji pomiędzy narodem a nacjonalizmem 

– idea nacjonalizmu była tu genezą, a powstanie narodu jest jej emanacją; 
dziś jako naród poprzez pryzmat tej koncepcji rozumiemy ogół obywate-
li danego kraju.
2) Kulturalistyczna koncepcja narodu – np. Antonina Kłoskowska uznała 
związek między formującymi się narodami i ich podłożem etnicznym; na-
rody to zbiorowości społeczne mające charakter wspólnoty, określone 
przez własną, odrębną tożsamość i odrębne od posiadanych przez inne spo-
łeczeństwa atrybuty kulturowe.

21  Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
22  S. Pietraszko, Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012, s. 211.
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Jak zauważył nieco dalej ten sam autor, każda z tych odrębnych 
perspektyw naukowych prowadzi do formowania się ze wspólnej ich 
materii „pola kultury swoistego przedmiotu, modeluje swoją kulturę. 
Wypada zatem mówić o wielu teoriach kultury” 23.

Można by wręcz podejrzewać, że S. Pietraszko chciał, wyrażając 
powyższą opinię, położyć wczesne, kulturalistyczne podwaliny pod 
atrybut transdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwie i ich subdyscy-
pliny, jaką jest kultura bezpieczeństwa.

W ujęciu socjologicznym Andrzeja Tyszki fenomen społeczny, jaki 
stanowi kultura, jest tożsamy z ludzką świadomością 24. Należy w tym 
miejscu powiedzieć o swoistym, ale bardzo istotnym dla problematyki 
zawartej w tej pracy tzw. paradoksie Philipa Bagby’ego 25, który brzmi 
następująco: Szekspir nie należy do kultury [sic!] – „i nie można sądzić 
w tej sprawie inaczej – jak zauważył Stanisław Pietraszko, odnosząc 
się bezpośrednio do sensu tego paradoksu – jeżeli nie mamy pozosta-
wać w trybie potocznego [a zatem nienaukowego] myślenia o kulturze, 
sprowadzającego ją do dzieł bądź do ludzi, bądź do ich [„kulturalnych”] 
zachowań […] gubiącego to właśnie, co jest kulturą [!], co łączy ludzi, 
ich myśli, zachowania i dzieła w określonym miejscu, i czasie, a co się 
w nich realizuje i przejawia” 26.

Do kulturowych elementów związanych ze świadomością narodową, 
na jakie zwrócił uwagę Andrzej Tyszka, należą między innymi symbole 
mające zdaniem Józefa Niżnika bardzo szerokie odniesienia społeczne 
wśród ogółu obywateli państwa narodowego 27. Niżnik podkreślił też, 
że kultura stanowi wytwór życia społecznego, który uzyskał znaczną 
samodzielność „i w swoim społecznym istnieniu posiada względną 
autonomię; obok różnorakich heteronomii określają go również swoiste 

23  Ibidem.
24  A. Tyszka, Interesy i  ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kultu-

rze, Warszawa 1987.
25  Por. P. Bagby, Culture and History: Prolegomena to the Comparative Studies of 

Civilizations, London 1976.
26  S. Pietraszko, Kultura. Studia teoretyczne…, op. cit., s. 212.
27  J. Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa 1985.
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prawidłowości wewnętrzne” 28. Kultura jest źródłem procesu rozwoju 
społecznego, niemal tożsamego z rozpatrywanym procesualnie bez-
pieczeństwem narodowym. Poprzez właściwy sobie system wartości 
dana kultura legitymizuje struktury społeczne i pożądane kierunki ich 
przemian podejmowane przez obywateli państwa, twórców narodowej 
kultury. W dialektycznym procesie wzajemnych interakcji w procesach 
socjalizacji i wychowania każdy podmiot bezpieczeństwa jest kształto-
wany właśnie przez kulturę narodową w cechach swych postaw i stylu 
swojego uczestnictwa w życiu społecznym. Jak zauważył socjolog Leon 
Dyczewski „to, co dokonuje się w człowieku, jest najważniejsze, nato-
miast to, co zaistnieje poza człowiekiem w wyniku jego działania, o tyle 
jest ważne i godne, o ile przyczynia się do rozwoju samego człowieka. 
[…] Człowiek – tworząc kulturę i korzystając z niej – doskonali swoje 
uzdolnienia, kształtuje osobowość, rozwija się jako osoba, staje się bar-
dziej człowiekiem bardziej jest, ma większy dostęp do bycia” 29.

Teoria bezpieczeństwa wskazuje zarówno jego aspekty obiektywne 
(zagrożenia realne), jak i  subiektywne (poczucie bezpieczeństwa). 
Bezpieczeństwo określane jest także jako gwarancje powodujące niena-
ruszalność przetrwania danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju 30. 
Człowiek, bytując w większych lub mniejszych społecznościach, poszu-
kiwał bezpieczeństwa nie tylko indywidualnego, ale i ogólnogrupowego, 
które z biegiem czasu przekształcone zostało w bezpieczeństwo państwa.

///

Na gruncie nauki polskiej, na przykład w  opinii Tadeusza Jemioły, 
bezpieczeństwo kulturowe państwa odnoszone jest do utrzymania zdol-
ności pomnażania dotychczasowego dorobku kulturowego oraz obrony 
przed zaistnieniem niepożądanego wpływu innych kultur  31. Akcento-
wane są tutaj konieczność zapewnienia ochrony tożsamości narodowej 

28  Ibidem, s. 214.
29  L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 20–21.
30  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, op. cit., s. 19.
31  T. Jemioło, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji…, op. cit., s. 20.
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oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla kultury narodowej (płynącym 
z innych kręgów kulturowych), w tym dla religii i języka ojczystego 32. 
Waldemar Kitler wiąże kwestie dotyczące problemów bezpieczeństwa 
kulturowego z ochroną zasobów dziedzictwa narodowego. Uważa on, 
że podejmowane w tym zakresie przez państwo działania, mają na celu 
ochronę narodowych dóbr kultury  33, w tym wykorzystanie dorobku 
kulturowego narodu na rzecz kształtowania pożądanych reakcji i stanów 
w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz umacniania siły 
narodowej zgodnie z celami przyświecającymi obronie narodowej  34.

Obiektem bezpieczeństwa społeczno-kulturowego (ang. societal 
security) jest jednostka ludzka, ale także grupa społeczna i całe społe-
czeństwo 35. W przyjętej w Rzeczpospolitej Polskiej Narodowej Strategii 
Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 uznano kulturę za elementarny 
czynnik rozwoju społecznego. W związku z powyższym wyznaczono 
jedenaście obszarów wpływu narodowej kultury na rozwój społeczny  36:

1 /   Kreowanie potencjału intelektualnego regionów, budowa kapi-
tału ludzkiego.

2 /   Tworzenie poprzez popularyzację różnorodności i otwartości 
kulturowej świadomego i kierującego się normami etycznymi 
otwartego społeczeństwa.

3 /   Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4 /   Bycie spoiwem integracji, spójności społecznej.

32  Zob. A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa 
Polski u progu XXI wieku, Warszawa 2001, s. 16.

33  Por. W.M. Hrynicki, Bezpieczeństwo kulturowe na przykładzie miejsc spoczyn-
ku, [w:] Národná a Medzinárodna Bezpečnosť 2012. 3. Medzinárodna Vedecká 
Konferencia, Zborník vedeckých a odborných prác, Akadémia Ozbrojených Síl 
Generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2012, s. 154 i n.

34  W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, „Zeszyty Na-
ukowe AON” 2002 (dodatek), s. 339.

35  T. Theiler, Societal security and social psychology, “Review of International 
Studies” 2003, no. 29, s. 249–268.

36  Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013, Warszawa 2004 
oraz Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2014–2020, 
Warszawa 2005.
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5 /   Bycie treścią tożsamości narodowej (i więzi narodowej).
6 /   Pielęgnowanie więzi lokalnych.
7 /   Bycie bazą dla nawiązywania współpracy i komunikacji mię-

dzyludzkiej.
8 /   Prowadzenie polityki równouprawnienia płci, równości rasowej 

i solidarności społecznej.
9 /   Pomoc w inkluzji upośledzonych i inwalidów do społecznego 

i zawodowego życia.
10 /   Zmniejszanie dysproporcji rozwoju osobowego obywateli.
11 /   Stanowienie jednej z form i wymiarów awansu społecznego.
Można zapewne jeszcze dalej poszerzać listę obszarów rozwoju 

społecznego będących funkcją modelującego wpływu kultury przez 
wyodrębnienie na przykład form aktywności obywatelskiej i dziedzin 
życia gospodarczego. Można też budować ją wedle innych kryteriów. 
Wszystkie dysfunkcje, braki i sytuacje trudne (pojęcie to zostanie, podob-
nie jak wiele innych, definicyjnie doprecyzowane w dalszej części pracy) 
dotyczące tych obszarów stanowią de facto zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa narodowego.

Proponowana w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lista obsza-
rów, na które kultura bezpośrednio oddziałuje, jest empirycznym 
przykładem możliwości oraz niezbędności uwzględniania przez władze 
państwa narodowego roli i znaczenia kultury w systemie bezpieczeństwa 
narodowego. Tworzenie wizji i pobudzanie rozwoju społecznego, który 
powinien być synergiczny z rozwojem państwa narodowego, stało się 
obowiązkiem systemów, jakimi dysponuje instytucja państwa.

Wojciech Świątkiewicz wskazał na jednoczesne istnienie dwóch 
aspektów rzeczywistości społecznej: przedmiotowego i podmiotowego. 

„Aspekt przedmiotowy […] wskazuje, jakie treści, to znaczy jakie pojęcia, 
wyobrażenia, systemy wiedzy, przekonań są przywoływane w charak-
terze systemów legitymizujących uznawane wartości, normy, symbole 
i realizowane wzory działań społecznych. Szczególną rolę wśród nich, 
jak się wydaje, odgrywają religia, moralność, prawo, obyczaje, tradycje 
kulturowe. […] Wyróżniony aspekt podmiotowy legitymizacji dotyczy 
instytucji, osób lub grup czy środowisk, które produkują treści legity-
mizujące, zabiegają o zachowanie ich trwałości i ortodoksyjności oraz 
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sprawują pewien rodzaj kontroli nad zgodnością postaw i działań spo-
łecznych z przyjętym przez nich modelem człowieka i społeczeństwa” 37, 
będącym katalizatorem sprawności działania systemu bezpieczeństwa 
narodowego.

Formułowanie strategii i  długofalowych planów rozwoju sta-
nowi działanie mające propaństwowy charakter, jest ono bowiem 
wypełnianiem obowiązku właściwego, to znaczy systemowego i kom-
plementarnego, zarządzania procesem rozwoju w życiu społecznym na 
terytorium, jakie zajmuje państwo narodowe. W pierwszej dekadzie 
XXI wieku coraz wyraźniej człowiek uświadamia sobie, jak istotna jest 
rola kultury w świecie społecznym. Jak się okazuje, zwiększone nakłady 
wysiłków i działań na rzecz kultury mogą skutkować również wzrostem 
ekonomicznym. Oto wreszcie – może jeszcze nie do końca za późno 

– „pojawia się [u człowieka] świadomość, że kultura to [równocześnie] 
ważne źródło dochodów budżetowych i że inwestowanie w jej obszar 
jest ważne z punktu widzenia nie tylko [„czysto”] społecznego, ale także 
gospodarczego” 38.

Główną kategorią, jaka powinna być podejmowana przez badacza 
zajmującego się problematyką narodowego bezpieczeństwa kulturowego, 
są jego zagrożenia. Istnieje bogata literatura ukazująca niebezpieczeń-
stwa, jakie mogą grozić kulturze narodowej. Autorami prac dotyczących 
tego zakresu są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Jeszcze 
do niedawna kategorie, takie jak bezpieczeństwo społeczno-kulturowe 
czy bezpieczeństwo tożsamościowe państwa, określane jako societal 

37  W. Świątkiewicz, Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Gór-
nym Śląsku, Katowice – Wrocław 1997, s. 10.

38  Cytat pochodzi z wypowiedzi polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Bogdana Zdrojewskiego, która miała miejsce podczas semina-
rium w czerwcu 2010 roku. Seminarium to, zatytułowane Kultura: produkt 
czy dobro publiczne, zostało zorganizowane w Warszawie przez następują-
ce instytucje naukowo-badawcze: Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek 
Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Obserwatorium Kultury. Zob. 
http://info.wiara.pl/doc/577693. Zdrojewski-o-akceptacji-niekompetencji-

-w-kulturze (dostęp: 28.10.2017).
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security  39, nie istniały w obszarze badań naukowych zajmujących się 
kwestiami, które dotyczą transdyscyplinarnej problematyki bezpieczeń-
stwa narodowego 40. Od niedawna pojęcie bezpieczeństwa kulturowego 
zaczęto odnosić do zagrożeń tożsamości kulturowej, a tym samym do 
zagrożeń bezpieczeństwa narodu. Jednocześnie wskazuje się, że zasad-
niczym celem bezpieczeństwa kulturowego jest nie tylko ochrona dóbr 
kultury materialnej i dziedzictwa kulturowego (np. w Anglii książek 
Williama Szekspira), lecz w szerokim ujęciu także ochrona wartości 
istotnych dla tożsamości narodowej, ochrona odrębności kulturowych 
związanych z etnicznością lub mniejszościami narodowymi, tworzenie 
otwartości kulturowej – swobodnego przepływu wartości powszechnie 
uznanych za cenne, promowanie kultury narodowej na świecie i two-
rzenie sprzyjających warunków do rozwoju kultury  41.

Podejmowane próby zdefiniowania bezpieczeństwa kulturowego 
akcentują kilka istotnych dla tej kategorii elementów, takich jak zacho-
wanie tożsamości kulturowej, czystości języka, tradycji, zwyczajów 
i religii. Część definicji akcentuje zagrożenia dla tożsamości kulturowej, 
upatrując ich w naruszaniu praw grup etnicznych, prawa do kultury 
i innych gwarancji praw. Wskazuje się tutaj na ścisłe związki, jakie 
występują pomiędzy bezpieczeństwem kulturowym a prawami i wol-
nościami człowieka.

Pojęcie bezpieczeństwa kulturowego ma charakter dualny – odnosi 
się do sfery państwowej (bezpieczeństwo kulturowe państwa) oraz 
społecznej (bezpieczeństwo kulturowe jednostek ludzkich i wspólnot 
kulturowych – narodów, grup etnicznych, wspólnot wyznaniowych). 
W dobie globalizacji w obu tych przypadkach odczuwalny jest wzrost 
wpływu otoczenia międzynarodowego 42. Niektórzy z autorów, definiując 

39  B. McSweeney, Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School, “Re-
view of International Studies” 1996, no. 22(1), s. 81–96.

40  Por. Z. Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Ad-
viser, 1977–1981, New York 1983.

41  W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…, op. cit., s. 176.
42  G. Michałowska, Bezpieczeństwo kulturowe w  warunkach globalizacji…, 

op. cit., s. 131–144.
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pojęcie bezpieczeństwa kulturowego, rezygnują z podejścia państwo-
wocentrycznego. Dla nich podmiotami bezpieczeństwa kulturowego są 
liczni uczestnicy pozapaństwowi – wspólnoty kulturowe oraz religijne, 
tj. narody, grupy etniczne czy zbiorowości społeczne będące wyznaw-
cami danej religii 43.

Od pewnego jednak czasu, co wiąże się z pozimnowojennymi tren-
dami badań, zaczęto zmierzać do zredefiniowania bezpieczeństwa 44. 
Wskutek tego doszło do wielu rozszerzeń formuły określającej to zja-
wisko. Zapoczątkowano w owym czasie kojarzenie bezpieczeństwa 
również z ochroną fizycznego istnienia (trwania oraz przetrwania), 
z zachowaniem pełnej integralności terytorialnej i trwałości instytucji 
państwa narodowego oraz z zapewnieniem swobody rozwoju takich 
elementów, jak kultura narodowa, aspekt społeczno-gospodarczy, jakość 
życia obywateli, poziom dobrobytu 45 – a patrząc na proces rozwoju 
podmiotów bezpieczeństwa szeroko oraz komplementarnie – dobrostan 
ludzki w skalach indywidualnej, społecznej (narodowej) i międzynaro-
dowej.

W ujęciu naukowym funkcjonuje dziś tak zwana cebulowa teoria 
szczęścia, czyli dobrostanu człowieka. Koncepcja ta została utworzona 
przez polskiego psychologa społecznego Janusza Czapińskiego. W ramach 
stosownej w tym miejscu dygresji przypomnijmy, że Janusz Świniarski 
uważa, iż bezpieczeństwo może stanowić ekwiwalent szczęścia 46, nato-

43  O. Wӕver, Societal security – the concept, [w:] O. Wӕver, B. Buzan, M. Kel-
strup, S. Lemaitre, Identity,  Migration  and  the  New  Security  Agenda  in  Eu-
rope, London 1993, s. 17. Por. A. Włodkowska, Bezpieczeństwo kulturowe, [w:] 
Bezpieczeństwo państwa, K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), 
Warszawa 2009, s. 149.

44  R.H. Ullman, Redefining Security, “International Security” 1983, vol. 8, no. 1, 
s. 129–153; J.J. Romm, Defining National Security: The Nonmilitary Aspects, 
New York 1993.

45  O. Wӕver, B. Buzan, M. Kelstrup, S. Lemaitre, Identity…, op. cit., s. 23; 
A.  Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i  praktyczne, 
Warszawa 2012, s. 32–37.

46  J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, 
Warszawa – Pruszków 1997, s. 106 i s. 65, 66.
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miast gdy mówimy o teorii Czapińskiego, to obejmuje ona poniższe 
elementy dobrostanu człowieka 47:

1 /   Wolę życia, która jest stabilnym odczuciem charakteryzującym 
każdy żywy organizm; dobrostan na najbardziej podstawo-
wym poziomie to pozytywne nastawienie wobec celów, które 
podmiot chce realizować i które nadają sens jego egzystencji 
(rozwój).

2 /   Ogólny dobrostan psychiczny, czyli świadoma ocena własnego 
życia dokonywana przez podmiot – jego odczucia i sądy doty-
czące własnego szczęścia zmieniające się pod wpływem różnych 
okoliczności życiowych.

3 /   Zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia, na przykład z życia 
rodzinnego, satysfakcję z efektów wykonywanej pracy, stanu 
zdrowia, warunków materialnych; jest to najbardziej zmienny 
element oraz zależny od nie do końca przewidywalnego układu 
kulturowych, technicznych, jak również naturalnych czynników 
zewnętrznych.

Na podstawie badań prowadzonych przez przedstawicieli antropo-
logii kulturowej, nazywanej też antropologią społeczną 48, dowiedziono, 
że na liście podstawowych warunków dobrostanu, co do którego przy-
puszcza się, że w znacznym stopniu zależy on od narodowej kultury 
bezpieczeństwa, wysoko znajdują się jasne reguły życia społecznego, 
dotyczące poczucia siły jednostki ludzkiej wynikającej z istnienia silnego 

47  Dobrostan człowieka – kategoria psychologiczna dotycząca subiektyw-
nie postrzeganego przez podmiot poczucia szczęścia, pomyślności, zado-
wolenia z poziomu i sensu egzystencji. Por. J. Czapiński, Psychologia szczę-
ścia, Warszawa 1992; Dobrostan, [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/dobrostan;3893293.html (dostęp: 26.08.2016); W. Czajkowski, 
J. Piwowarski, Administrowanie jakością życia człowieka poprzez system Mo-
dern Bushido, „Ido – Ruch dla Kultury” 2010, vol. 10, no. 1, s. 17–23; III Kon-
ferencja Naukowa Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia „Pomiędzy do-
brobytem a dobrostanem”, Gdańsk, 10–11.09.2012.

48  Por. A.L. Kroeber, Style and Civilization, New York 1957; M. Mauss, Socjolo-
gia i antropologia, tłum. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 1973.
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wsparcia społecznego 49 oraz bezpieczeństwa, płynących ze zbiorowo-
ści społecznej i jej wzorów kulturowych oraz z siły więzi społecznej, 
co zapewnia komfort bezpieczeństwa i stabilizacji. Zdrowie ludzkie, 
rozumiane w sensie czysto biologicznym, odgrywa tutaj istotną, ale 
drugorzędną rolę. Obserwowane zatem może być poszerzanie oraz 
pogłębianie rozumienia kategorii bezpieczeństwa, w której nabiera 
znaczenia narodowe bezpieczeństwo kulturowe (bezpieczeństwo kul-
turowe państwa).

Jak zauważa Agata W. Ziętek, „w centrum zainteresowania państwa 
znajduje się suwerenność, analogicznie w centrum zainteresowania spo-
łeczeństwa jest tożsamość. Podstawową wartością podlegającą ochronie 
na poziomie grup społecznych czy jednostek [ludzkich] w bezpieczeń-
stwie kulturowym jest zatem tożsamość” 50.

Tożsamość jest konstytutywnym czynnikiem dla zaistnienia podmio-
towości 51, a więc także istnienia, trwania i przetrwania danego podmiotu 
bezpieczeństwa. Dlatego można w tym miejscu stwierdzić, że bezpie-
czeństwo kulturowe bardzo silnie łączy się z kategorią bezpieczeństwa 
tożsamościowego (societal security), zatem w dualny sposób wypada 
kojarzyć je z bezpieczeństwem, które odnosi się do instytucji państwa 
narodowego, i bezpieczeństwem, które odniesione jest do społeczeństwa. 
Jak już wspomniano, po zakończeniu zimnej wojny i zlikwidowaniu 
dwubiegunowego porządku światowego zaistniała nowa globalna 
sytuacja, w której wzrosło znaczenie potrzeby poczucia tożsamości 
kulturowej i tym samym wzrosła rola bezpieczeństwa kulturowego 
narodu i jego państwa (bezpieczeństwa kulturowego państwa). W kon-

49  B.R. Sarason, I.G. Sarason, Traditional views of social support and their im-
pact of assessment, [w:] Social support: an international view, B.R. Sarason, 
I.G. Sarason, G.R. Pierce (red.), New York 1990.

50  A.W. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013, s. 38.
51  Podmiotowość to pojęcie odnoszące się do poczucia samoświadomości wła-

snego bytu, posiadania tożsamości odróżniającej podmiot od innych bytów. 
Podmiot (indywidualny lub kolektywny) w  uzasadniony sposób sądzi, że 
jego aktywność w znacznym zakresie zależy od niego samego. Aby być pod-
miotem należy dokonać świadomych założeń odnośnie do samego siebie, 
wybrać własną drogę rozwoju.
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tekście wzrostu znaczenia tej problematyki w skalach indywidualnej, 
społecznej oraz międzynarodowej Leszek Kołakowski wyodrębnił pięć 
składowych kolektywnej tożsamości, co można bezpośrednio odnieść 
do elementów służących dokonywaniu świadomej autoidentyfikacji 
zbiorowego podmiotu bezpieczeństwa i tworzących go poszczególnych 
elementów  52:

1 /   Duch narodowy, który wspierany jest fenomenem określanym 
jako duch kulturowy.

2 /   Ciągłość międzypokoleniowego przekazu związana z pamięcią 
historyczną.

3 /   Antycypacja pozwalająca na ukierunkowanie się na przyszłość.
4 /   Terytorium, na którym formowana jest określona tożsamość.
5 /   Świadomość początku na „osi czasu”.

2.2. Państwo i naród jako centralne podmioty narodowego 
bezpieczeństwa kulturowego

Kultura materialna naocznie ograniczona jest granicami państwa naro-
dowego (III wymiar kbn). Kształtowała się ona na terytorium państwa 
i jeżeli ten podmiot bezpieczeństwa wciąż istnieje, to nadal jest przez 
jego społeczeństwo budowana. Kultura niematerialna, między innymi 
obyczaj, normy, język narodowy, mit założycielski oraz inne legendy, 
symbole narodowe, historia, wspólne doświadczenia narodowe należące 
do dawnej i do najnowszej historii, system prawa itp. tworzą relacje 
i współzależności, w tym spójność społeczną i więź narodową na całym 
obszarze państwa. O sensie istnienia państwa narodowego decyduje 
jego odwieczna misja zapewnienia obywatelom ochrony ich tożsamości, 
odpowiednich warunków egzystencjalnych (potrzeby niższe) i rozwojo-
wych (potrzeby niższe i potrzeby wyższe) oraz zdolności do obrony przed 
zewnętrzną agresją. Współcześnie misja państwa narodowego ma swoje 
odzwierciedlenie w zapisach ustawy zasadniczej – konstytucji państwa.

52  L. Kołakowski, O  tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w  czasach zmiany. 
Rozmowy w Castel Gandolfo, K. Michalski (red.), Kraków 1995, s. 44–45.
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Społeczeństwo obywatelskie tworzące naród jest pierwszoplanowym 
elementem tworzącym gmach kultury narodowej, zarówno w rozu-
mieniu teoretycznym, jak też w ujęciu popularnym 53. Wraz z kulturą 
narodową mamy do czynienia z manifestowaniem się tożsamości naro-
dowej, spójności społecznej i więzi narodowej, kultura pełni bowiem 
funkcję katalityczną względem narodowych emocji i odczuć  54 będących 
składnikami zjawiska, które autor określa jako narodową kulturę bez-
pieczeństwa i mocy.

Bezpieczeństwo kulturowe, mogące być też jako kategoria społeczno-
-kulturowa elementem bezpieczeństwa społecznego, należy traktować 
przede wszystkim jako kategorię bezpieczeństwa narodowego, będącego 
zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa większej liczby podmiotów, 
grupującego je w obrębie terytorium podmiotu bezpieczeństwa, jakim 
jest demokratyczne państwo narodowe 55.

Analiza polskiej literatury przedmiotu pokazuje, że kategoria bezpie-
czeństwa kulturowego pojawiła się w nauce polskiej w pracach, które 
można uznać za dzieła odnoszące się początkowo do funkcji państwa, 
oraz w pracach powiązanych z ukazaniem celów państwa narodowego. 
Częste wojny i konflikty zbrojne doprowadzały do zniszczenia wielu 
kultur narodowych.

53  T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. 
A. Sadza, Kraków 2004, s. 13.

54  A.D. Smith, National identity and the idea of European unity, “International 
Affairs” 1992, vol. 68, no. 1, s. 60–64.

55  Spoiwem wyobrażonych narodowych wspólnot (według Benedicta An-
dersona naród to „wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie 
ograniczona i suwerenna” – B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważa-
nia o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, 
Warszawa – Kraków 1997, s. 19) jest obywatelstwo, które daje prawo do po-
litycznej partycypacji indywidualnych podmiotów bezpieczeństwa za po-
średnictwem wybieranych reprezentantów i  łączy się równocześnie z oby-
watelskim obowiązkiem działania i  współdziałania na rzecz wspólnego 
dobra, tzn. dobra narodowego; R.M. Smith, Modern Citizenship, [w:] Hand-
book of Citizenship Studies, E.F. Isin, B.S.Turner (red.), London – Thousand 
Oaks – New Dehli 2002, s. 107.
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Skoro pojęcie bezpieczeństwa kulturowego odnoszone jest do zagro-
żeń tożsamości kulturowej, a tym samym do zagrożeń bezpieczeństwa 
narodu, to uwagę na zagrożenia tego typu zaczęły zwracać szkoły skupia-
jące wokół siebie przedstawicieli badań stosunków międzynarodowych 
(security studies).

Specjaliści, którzy na co dzień zajmują się teorią bezpieczeństwa, 
klasyfikują kategorię bezpieczeństwa kulturowego, opierając się na 
kryterium przedmiotowym, jako jeden z kilku głównych typów bez-
pieczeństwa obok takich jego rodzajów, jak bezpieczeństwo polityczne, 
militarne, ekonomiczne, społeczne, ideologiczne czy wreszcie – ekolo-
giczne  56.

2.3. Personalne ujęcie bezpieczeństwa kulturowego

Podstawowa przesłanka bezpieczeństwa związana jest z uznaniem czło-
wieka za byt osobowy, a na przykład w katolickiej nauce społecznej 
(KNS) 57 godność osoby ludzkiej nie tylko stanowi centralne pojęcie dla 
etyki, ale także odnosi się do problematyki poruszanej przez badaczy 
zajmujących się kwestiami socjologii moralności.

Zagrożenia bezpieczeństwa personalnego zatem nie tylko mają pod-
łoże materialne, ale także mogą przybierać postać dążeń do reifikacji 
człowieka poprzez próby zawładnięcia jego świadomością i dokonania 
w niej takich zmian, które prowadzić mogą do realizacji partykular-
nych celów państwa lub określonych grup społecznych. Bezpieczeństwo 
personalne, którego wyznacznikiem jest wspomniana wyżej aksjologia, 
czyniąca człowieka centrum rozważań, nie może być rozpatrywane 

56  R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struk-
tury – funkcjonowanie, wyd. 4 popr. i zaktualiz., Warszawa 2004, s. 31.

57  Termin „katolicka nauka społeczna” został użyty po raz pierwszy w encykli-
ce papieża Piusa XI Quadragesimo anno, która została wydana w 1931 roku. 
Za głównego twórcę nauczania społecznego Kościoła katolickiego uważa 
się jednak papieża Leona XIII – wydał on w 1891 roku encyklikę Rerum no-
varum.
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w izolacji, bez uwzględnienia bezpieczeństwa strukturalnego. Wyraża się 
ono w zapewnieniu, głównie przez państwo narodowe oraz jego możli-
wości, rozwijania potencjałów tkwiących w poszczególnych jednostkach 
poprzez wykorzystanie elementów zarządzania bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo kulturowe może być różnie interpretowane 
w literaturze przedmiotu. Jeżeli przyjąć, że pojęcie to mieści się w sfe-
rze zarządzania, które oznacza „proces koordynowania zbiorowych 
wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, przy 
wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych strukturach, w oparciu 
o wyznaczone zadania” 58, to takie podejście można zastosować rów-
nież do wszystkich organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa 
kulturowego. Można zatem powiedzieć, że tak rozumiane zarządza-
nie polega na świadomym, racjonalnym i pożądanym kształtowaniu 
wzajemnych zależności pomiędzy wyodrębnionymi wyżej elementami 
systemu organizacyjnego bezpieczeństwa kulturowego, które wpływa 
na kreatywność oraz efektywność jednostek ludzkich i grup społecznych 
w tej dziedzinie  59.

Bezpieczeństwo kulturowe to system urządzeń instytucji i stosunków 
społecznych realizujący określoną funkcję redukowania prawdopo-
dobieństwa wystąpienia niepożądanych zjawisk kulturowych, w tym 
ograniczania ryzyka związanego z kwestiami przetrwania zasobu kultury 
narodowej i tożsamości narodowej, obniżenia ich jakości (pauperyzacja 
kulturowa) i idącego za tym osłabienia poczucia więzi narodowej.

Zasadne jest zatem zadanie następującego pytania: czy możliwe jest 
rozpatrywanie bezpieczeństwa kulturowego bez uwzględniania bezpie-
czeństwa personalnego? Dokładne rozważenie tej kwestii prowadzi do 
konkluzji mówiącej o tym, że próba rozdzielnego rozpatrywania obydwu 
tych przejawów bezpieczeństwa mogłaby zostać uznana za naruszenie 
procedur metodologicznych. Bezpieczeństwo kulturowe ma bowiem 

58  B. Kaczmarek, C. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyj-
ne, Łódź 1999, s. 38.

59  Sektory bezpieczeństwa – obszary stanowiące tematyczne uporządkowanie 
procesów analizy w badaniach bezpieczeństwa (horyzontalne rozszerzanie 
idei bezpieczeństwa); B. Buzan, People, States and Fear…, op. cit.
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sens wtedy i tylko wtedy, gdy służy nie samej instytucji państwa, ale 
przede wszystkim twórcy i depozytariuszowi dorobku stanowiącego 
kulturę – człowiekowi. Powinno zatem być ono rozpatrywane oraz 
realizowane w aspekcie bezpieczeństwa personalnego.

Tym samym bezpieczeństwo kulturowe jest wspomnianą wyżej 
funkcją kultury bezpieczeństwa narodowego (kbn) będącej całokształ-
tem utrwalonego materialnego i niematerialnego dorobku człowieka, 
służącego rozumianej szeroko tożsamości narodowej. Kultura bez-
pieczeństwa narodowego pozwala na utrzymywanie, odzyskiwanie 
w przypadku utracenia i podwyższanie poziomu bezpieczeństwa danego 
jednostkowego lub zbiorowego podmiotu bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa narodowego, a wraz z nią bezpieczeństwo 
kulturowe to obszar oddziaływań społecznych, które współtworzone 
są przez trzy strumienie energii: strumień energii indywidualnej, spo-
łecznej i energii, która drzemie w materii 60:

1 /   Strumień mentalno-duchowy (indywidualne podmioty bezpie-
czeństwa).

2 /   Strumień społeczno-organizacyjno-prawny (grupowe podmioty 
bezpieczeństwa, na przykład rodzina, grupa społeczna, naród).

3 /   Strumień fizyczny (materialny).
Jak wynika z powyższych rozważań, jednostka ludzka będąca oby-

watelem państwa narodowego i stanowiąca personalny nośnik kultury 
bezpieczeństwa narodowego to taki podmiot działania, o którym można 
powiedzieć znacznie więcej niż na przykład to, iż „jest człowiekiem kul-
turalnym”. Podobnie przedmiot kbn, jako szczególny, utrwalony dorobek 
narodu, specyficzny zasób państwa narodowego, nie ogranicza się do 
wytworów sztuki narodowej, teatrów, muzeów, domów kultury itp. 
Jednostka ludzka będąca personalnym nośnikiem kultury bezpieczeń-
stwa narodowego to obywatel państwa narodowego. Zdaniem autorów 
może on być jednym z poniższych przypadków wzoru systemowego dla 
indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa, mianowicie:

1 /   Aktywnym podmiotem bezpieczeństwa.

60  J. Piwowarski, Trzy składowe kultury bezpieczeństwa (Słowo wstępne), „Kultu-
ra Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2012, nr 9, s. 3–8.
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2 /   Pasywnym podmiotem bezpieczeństwa.
3 /   Roszczeniowym podmiotem bezpieczeństwa.
4 /   Destrukcyjnym (społecznie szkodliwym) podmiotem bezpie-

czeństwa.
Dla poziomu kultury bezpieczeństwa narodowego determinującego 

właściwe funkcjonowanie całokształtu nadsystemu bezpieczeństwa 
narodowego nie byle jakie znaczenie ma to, w  jakich proporcjach 
w społeczeństwie występują poszczególne wyżej wskazane typy indy-
widualnego podmiotu bezpieczeństwa oraz który z nich w obecnym 
stanie więzi narodowej i świadomości narodowej występuje w przewa-
dze. Ważne jest także, czy dotyczy to w jednakowym stopniu sytuacji 
trudnych i czy postawy przeważających rodzajów podmiotów rozciągają 
się na codzienne funkcjonowanie obywatela, grup społecznych, narodu 
oraz państwa.

Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa narodowego można osią-
gnąć w przypadku, w którym jej indywidualne nośniki, obywatele, 
są w przeważającej liczbie aktywnymi podmiotami bezpieczeństwa. 
Dokładne wyjaśnienie tej nowej, wprowadzonej przez autora [J.P.] kate-
gorii badawczej nastąpi dalej.

Dotyczy to także bliskiej autorowi wspólnotowej koncepcji aktyw-
nego społeczeństwa, którą propagował i badał Amitai Etzioni 61. Badacz 
ten wskazywał, nawet dla libertarianina trudny do podważenia, fakt, 
że pojedynczy „człowiek nie istnieje, dopóki nie istnieje społecznie; 

61  Amitai Etzioni, właściwie Werner Falk (ur. 1929, Kolonia) – wybitny socjo-
log amerykański pochodzenia żydowskiego, zajmujący się socjologią orga-
nizacji; lider i  patron intelektualny amerykańskiego komunitaryzmu. Ro-
dzina Etzioniego uciekła z nazistowskich Niemiec do Palestyny; wychował 
się w Moszawie (Izrael), był działaczem ruchu socjaldemokratycznego, wal-
czył także o niepodległość państwa Izrael, pod koniec lat 70. XX wieku zo-
stał doradcą prezydenta USA J. Cartera. Pisma A. Etzioniego podkreślają 
znaczenie równowagi między prawami i obowiązkami oraz między autono-
mią jednostek ludzkich i panowaniem w społeczeństwie porządku. Por. A. 
Etzioni, Spirit of Community. The Reinvention of American Society, New York 
1994; idem, New Common Ground: A New America, A New World, Washing-
ton 2009.
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to, czym jest, zależy od jego bytu społecznego, zaś jego użytek z tego 
społecznego bytu jest w sposób nieodwracalny związany z tym, kim się 
staje. Posiada [on co prawda] zdolność do kontrolowania swego bytu 
wewnętrznego, zaś główna droga do samokontroli prowadzi do połą-
czenia się z innymi, podobnymi do niego [podmiotami], w działaniach 
społecznych” 62. Etzioni twierdził też, że „jednostka społeczna może być 
wspólnotą lub stowarzyszeniem”, natomiast „bycie aktywnym ozna-
cza posiadanie kontroli; bycie pasywnym, to bycie kontrolowanym” 63. 
Aktywny podmiot działania powinien według A. Etzioniego posiadać 
trzy atrybuty  64:

1 /   Być świadomym (tożsamość), dobrze poinformowanym aktorem 
społecznym – podmiotem działania.

2 /   Być zaangażowanym, co wiąże się z posiadaniem jednego lub 
kilku celów, które aktor społeczny pragnie i zamierza zrealizować 
w swoim życiu jako aktywny podmiot działania.

3 /   Posiadać dostateczną moc, która jest niezbędna do tego, by móc 
podjąć i przeprowadzić jakieś zmiany w tej zbiorowości społecz-
nej, do której należy.

Powyższa, mająca wspólnotową istotę koncepcja A. Etzioniego 
pomoże autorom ukazać własną koncepcję, będącą ideą aktywnego 
podmiotu bezpieczeństwa – tak indywidualnego, jak i kolektywnego.

W  1994 roku Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP) opublikował swój raport o rozwoju społecznym i wymiarach 
bezpieczeństwa ludzkiego. Dokument ten prezentuje całkiem nowe uję-
cie bezpieczeństwa, dlatego że w centrum umieszcza człowieka (human 
security) 65, a nie jak dotąd instytucję państwa. Pojęcie bezpieczeństwa 
przez długie wieki było odnoszone do problematyki konfliktów mię-
dzy państwami i zagrożeń dla ich granic oraz zbrojnej lub niezbrojnej 
walki o pokój. Zgodnie z raportem UNDP u większości ludzi na Ziemi 

62  Idem, Aktywne społeczeństwo, tłum. S. Burdziej, Kraków 2012, s. 22.
63  Ibidem, s. 24.
64  Ibidem.
65  G. Michałowska, Bezpieczeństwo ludzkie, [w:] Świat wobec współczesnych wy-

zwań i zagrożeń, J. Symonides (red.), Warszawa 2010, s. 227.
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poczucie braku bezpieczeństwa wyrasta bardziej z obaw o codzienne 
warunki egzystencji aniżeli ze strachu powodowanego wydarzeniami 
zachodzącymi na świecie.

Obserwując rzeczywistość społeczną, patrząc na nią z punktu widze-
nia określanego jako perspektywa kulturalistyczna, można zauważyć, że 
będące warunkiem poczucia bezpieczeństwa jednostek ludzkich prawa 
i wolności człowieka odnoszą się między innymi do następujących moż-
liwości każdego indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa – obywatela 
państwa narodowego:

1 /   Swobodne uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczeństwa.
2 /   Korzystanie z zasobów sztuki narodowej.
3 /   Rozwój oraz upowszechnianie nauki i kultury. 
4 /   Uczestnictwo w postępie nauki i korzystanie z jej dobrodziejstw.
5 /   Wolność myśli, sumienia i wyznania.
6 /   Ustawowy zakaz podżegania do nienawiści narodowej, rasowej 

czy religijnej.
7 /   Zakaz dyskryminacji z powodu rasy, koloru skóry, języka, religii, 

pochodzenia narodowego.
8 /   Prawa i ich ochrona dla mniejszości narodowych, etnicznych, 

religijnych.
9 /   Prawa jednostki ludzkiej do korzystania z ochrony własnych 

interesów wynikających z twórczości naukowej, literackiej lub 
artystycznej, której jest ona autorem.

///

Roger Vernon Scruton bada głównie pozamaterialną sferę kultury 
zachodniej, w tym kultury bezpieczeństwa, która stanowi oparcie dla 
zachodniego kręgu kulturowego. Zwrócił on uwagę na to, że „kiedy 
antropologowie piszą o kulturze, mają na myśli wspólnotę obyczajów 
i [materialnych oraz niematerialnych] artefaktów, której dana grupa 
zawdzięcza swoją spoistość. Etnologowie definiują kulturę szerzej, 
podciągając pod to pojęcie wszelkie cechy intelektualne, emocjonalne 
i behawioralne, które są przekazywane poprzez nauczanie i stosunki 
społeczne, socjologowie posługują się tym pojęciem na określenie myśli 
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i obyczajów pozwalających zdefiniować tożsamość grupową danego 
narodu i wytyczyć granice przestrzeni społecznej” 66.

Awangardę budowniczych kultury narodowej stanowią członkowie 
elity społeczeństwa państwa narodowego. Bardzo korzystnym elemen-
tem spójności społecznej i polityki wychowawczo-edukacyjnej państwa 
jest sytuacja, w której pomimo tego, że „kultura jest dziełem elity, jej 
sens tkwi w uczuciach i aspiracjach wspólnych [całego społeczeństwa]” 67. 
Zatem jej dostępność, oddziaływanie i recepcja nie są ograniczone 
wyłącznie do tych kręgów społecznych, które zdołały uzyskać status elity.

Powyższe spostrzeżenie wyraźnie koresponduje z wątkami rozważań 
naukowych dotyczących kwestii rozwoju kultury bezpieczeństwa, jakie 
w Polsce zainicjował na dużą skalę Marian Cieślarczyk, „zanim jeszcze 
formalnie zaistniały nauki o bezpieczeństwie” 68.

Z  kolei Leszek Korzeniowski, prowadząc badania dotyczące 
transdyscyplinarnej problematyki bezpieczeństwa oraz realizowa-
nej w zakresie tej tematyki dydaktyki akademickiej, potwierdził, że 

„w uniwersytetach amerykańskich i angielskich zawartość odpowiednią 
dla securitologii [dziś określanej raczej jako nauki o bezpieczeństwie] 
posiada pojęcie »kultura bezpieczeństwa«” 69.

Kultura bezpieczeństwa wiąże się jednocześnie z refleksją, która jest 
bardzo potrzebnym elementem ukazania i zrozumienia wysublimowanej 
natury, jaką z własności kultury bierze narodowa kultura bezpieczeń-
stwa. Dodajmy, że dotyczy to również skali personalnej, będącej domeną 
I strumienia kultury bezpieczeństwa narodowego – strumienia, od 
którego powinna zawsze rozpoczynać się „praca u podstaw” w zakresie 

66  R.V. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. 
R. Bieroń, Poznań 2010, s. 15.

67  Ibidem.
68  M. Cieślarczyk, Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków – od bezpie-

czeństwa kultury do kultury bezpieczeństwa, Referat wygłoszony na XI Ogól-
nopolskim Zjeździe Socjologicznym, Rzeszów – Tyczyn 2000, podaję za: 
Elementy teorii i  praktyki transdyscyplinarnych problemów bezpieczeństwa, 
t. 2: Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych 
i w praktyce, A. Filipek (red.), Siedlce 2014, s. 7.

69  L.F. Korzeniowski, Securitologia…, op. cit., s. 37.
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teoretycznych oraz praktycznych zagadnień dotyczących bezpieczeń-
stwa narodowego.

2.4. Podstawy prawne bezpieczeństwa kulturowego

Prawna ochrona dziedzictwa narodowego należy do zadań administracji, 
czyli do sfery II strumienia kultury bezpieczeństwa narodowego. Doro-
bek ten funkcjonuje w rzeczywistości społecznej oczywiście w sposób 
naturalny – jest to synteza łącząca w sobie twórczość narodu w sferach 
wszystkich trzech strumieni kbn, hasłowo sygnalizowanych jako nastę-
pująca triada: idee–organizacja–artefakty, reprezentująca spektrum 
sfer mentalnej, społeczno-kulturowej oraz materialnych nośników 
I i II strumienia kbn.

Stan prawnej ochrony dziedzictwa narodowego ustalają w Rzecz-
pospolitej Polskiej powszechnie obowiązujące w państwie przepisy  70. 
Analiza zadań działów administracji rządowej w kontekście węzłowych 
funkcji państwa orientuje bezpieczeństwo kulturowe na sprawy zwią-
zane ze zdolnością państwa narodowego do ochrony własnej tożsamości 
kulturowej oraz wszelkich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w sposób umożliwiający swobodny rozwój społeczny w tym obszarze 
i na podstawie tego właśnie dorobku.

Także w powyższym kontekście należy pamiętać, że nauki o bez-
pieczeństwie mają wysoce interdyscyplinarny oraz transdyscyplinarny 
charakter. Na przykład Tomasz Aleksandrowicz uważa, że „interdyscy-
plinarność znacznie wykraczająca poza obszar wiedzy nauk społecznych 
jawi się […] jako konstytutywny element tożsamości nauk o bezpieczeń-
stwie” 71. Przypomnijmy, iż interdyscyplinarność to „interakcja dwóch 
albo większej ilości dyscyplin”. Może ona polegać zarówno na „pro-
stej wymianie idei”, jak i na „wzajemnej integracji pojęć, metodologii, 
procedur, epistemologii, terminologii oraz danych, prowadzącej do 

70  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 141, poz. 943).

71  T.R. Aleksandrowicz, Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, op. cit., s. 56.
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organizacji badań oraz dydaktyki w dosyć szerokim obszarze” 72. Z kolei 
Stanisław Sulowski twierdzi, iż „pojęcie – transdyscyplinarność – może 
być uznawane jako synonim interdyscyplinarności, lecz niekiedy poj-
mowane jest jako zaawansowana dalej interdyscyplinarność” 73 .

Trzeba tu podkreślić, że pojedyncza, „wyseparowana” dyscyplina 
naukowa właściwie nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie kwestie 
związane z tak skomplikowanym zjawiskiem, jakim jest bezpieczeństwo 
kulturowe 74. Z pewnością można próbować dokonywać dekompozycji 
obszaru bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) na 
różne podsystemy, w zależności od przyjętego celu użytej tu analizy 
systemowej oraz od zastosowanych kryteriów podziału, i w efekcie 
potwierdzić zarysowaną już wcześniej tezę, mówiącą, że bezpieczeń-
stwo kulturowe stanowi istotną składową bezpieczeństwa narodowego 
i  jest to ogół warunków oraz instytucji chroniących państwo i  jego 
obywateli przed zjawiskami niebezpiecznymi dla kultury narodowej 
i towarzyszącego jej poczucia narodowej tożsamości, którego nie da 
się niczym zastąpić, nawet najwyższym poziomem kapitału ludzkiego. 
Kapitał ludzki może nawet w określonych warunkach stanowić zagro-
żenie (!). Dzieje tak w przypadku podmiotów działania posiadających 
bogatą wiedzę, wysokie umiejętności, talent i duże doświadczenie, 
ale pozbawionych kompetencji w zakresie kultury etycznej i prawnej. 
Poziom tych kompetencji w warstwie motywacyjnej (implementacja) 
mocno wiąże się z poziomem poczucia tożsamości narodowej – z jej 
istnieniem albo z jej brakiem. Takie podmioty, które słabo identyfikują 
się ze społeczeństwem, są przeszkodą lub nawet zagrożeniem dla kul-
tury bezpieczeństwa narodowego. Znaczeniowo termin „tożsamość” 
jest zbliżony do takich pojęć, jak identyfikacja, samookreślenie, utoż-

72  Centre for Educational Research and Innovation, Interdisciplinarity: pro-
blems of teaching and research in universities, Paris 1972, s. 25–26.

73  S. Sulowski, O  rozwoju badań i  postulacie interdyscyplinarności w  naukach 
o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (red.), 
Toruń 2015, s. 32.

74  Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, 
prawnym i nauk o zarządzaniu, M. Such-Pyrgiel (red.), Józefów 2013.
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samienie, i może obejmować wymiar osobisty i grupowy, tj. religijny, 
etniczny czy narodowy. W wymiarze narodowym tożsamość kulturowa 
jest czynnikiem, który kształtuje pozytywne poczucie nacjonalizmu 

– patriotyzm, który jednoczy pamięć historyczną narodu, sprzyjając 
identyfikowaniu się obywateli z własnym państwem i jego celami poli-
tycznymi 75.

Pojęcie kultury występuje w aktach normatywnych rangi usta-
wowej oraz w aktach prawnych niższego rzędu. Zakres stosowania 
przez ustawodawcę kategorii powiązanych z kulturą w przepisach 
prawnych różnej rangi stale się zwiększa. Dzieje się tak z uwagi na 
wciąż wzrastającą rolę bezpieczeństwa kulturowego. Są to sprawy kul-
tury zakorzenionej w historii narodu i ogólnoludzkich wartościach, 
podkreślmy raz jeszcze – znacznie wykraczające poza sfery literatury 
i sztuki czy problemy kultury osobistej.

Ochrona dziedzictwa narodowego wymieniona jest wśród najwięk-
szych wartości, na jakich opiera się Konstytucja RP, która czyni państwo 
odpowiedzialnym za tę ochronę (art. 5). Jednocześnie ustawodawca w art. 
6 za jedną z naczelnych powinności demokratycznego państwa uznaje 
stworzenie warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr 
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania 
i rozwoju. Integralną częścią tej tożsamości są związki Polaków zamiesz-
kałych za granicą z narodowym dziedzictwem kulturalnym (art. 6.2). 
Dopełnieniem tych postanowień są zawarte w Konstytucji RP prawa do 
wolności twórczości artystycznej, wolności korzystania z dóbr kultury, 
a także prawa mniejszości narodowych i etnicznych do zachowania 
i rozwoju własnego języka, obyczajów, tradycji, rozwoju własnej kultury, 
ochrony tożsamości religijnej (art. 73 i 35) 76.

Jak wspomniano, narodowe bezpieczeństwo kulturowe powinno 
być kojarzone nie tylko z wartościami uniwersalnymi, konstytucyjnymi, 

75  J. Kukułka, Pojmowanie i  istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, 
[w:] Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, S. Bie-
leń, W.M. Górski (red.), Warszawa 1999, s. 9.

76  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.).
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ale także z organami publicznymi oraz doniosłą rolą, jaką odgrywają 
one w całości systemu bezpieczeństwa narodowego.

Najprostszy klasyczny podział systemu bezpieczeństwa narodowego 
zakłada istnienie dwóch elementarnych podsystemów. Są nimi pod-
system bezpieczeństwa zewnętrznego oraz podsystem bezpieczeństwa 
wewnętrznego 77. Podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego powinien 
przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom mogącym ograniczać lub unie-
możliwiać swobodny i stabilny rozwój w głównych dziedzinach życia 
społecznego 78, w tym kulturowego.

Według Bernarda Wiśniewskiego system bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa jest zbiorem organów władzy i administra-
cji publicznej, który można wyodrębnić z systemu bezpieczeństwa 
narodowego i całego spektrum metod oraz sposobów działania, jakie 
są związane z ochroną porządku konstytucyjnego, życia i zdrowia 
obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działa-
niami, a także skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych 79. 
Wydaje się, że definicja ta nie uwzględniania wszystkich niezbędnych 
elementów – trzeba spełnić jeszcze wiele innych warunków gwa-
rantujących zdolność państwa do przeciwdziałania między innymi 
zagrożeniom kulturowym. W  takim rozumieniu bezpieczeństwo 
kulturowe będzie związane z dążeniem państwa do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania instytucji rozwiązujących problemy 
kulturowe o charakterze ochronnym, które mają znaczenie dla sys-
temu bezpieczeństwa narodowego. Należy przy tym zauważyć, że 
bezpieczeństwo kulturowe zostało wpisane w projekcję strategicznych 
celów polskiej polityki bezpieczeństwa. Jest ona częścią dziedziny 
bezpieczeństwa społeczno-kulturowego i ma za zadanie stworzenie 
jak najlepszych warunków dla procesu wszechstronnego i stabilnego 
rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, dobrobytu jego obywa-

77  W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP…, s. 25; L. Chojnowski, Bezpieczeń-
stwo. Zarys teorii, Słupsk 2015, s. 24–26.

78  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 16.
79  Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, B. Wiśniewski (red.), 

Warszawa 2004, s. 62.
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teli, a także zachowania zasobów dziedzictwa narodowego i rozwoju 
narodowej tożsamości. Ochrona dorobku kulturowego oraz tożsa-
mości narodowej staje się w ten sposób strategicznym celem systemu 
bezpieczeństwa narodowego.

Ważnym elementem podstaw prawnych bezpieczeństwa kulturo-
wego Rzeczpospolitej Polskiej są ustawy i akty prawne niższego rzędu 
(akty wykonawcze, akty resortowe oraz akty normatywne) dotyczące 
ochrony dóbr kultury w Polsce. Podstawowy akt prawny w tym zakresie 
to Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury z później-
szymi zmianami, z których najważniejsze to nowelizacja ogólna z roku 
1990 oraz z 1996 roku dotycząca muzeów  80. Ustawa, określając dobra 
kultury jako „zabytki” – co notabene zdaniem specjalistów jest zawęże-
niem tego pojęcia – i stwierdzając, że są one „bogactwem narodowym”, 
nakłada na wszystkich obywateli obowiązek ich ochrony. Ten obo-
wiązek należy traktować jak postulat edukacyjny, natomiast właściwe 
obowiązki nakładane są na organy państwa oraz na samorządy, które 
z kolei są zobowiązane do zapewnienia warunków prawnych, orga-
nizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury (art. 1.2). Ustawa 
nakłada obowiązki również na właścicieli i użytkowników, których 
zadaniem jest utrzymanie należących do nich dóbr kultury we wła-
ściwym stanie (art. 1.3), a także formułuje cel ochrony dóbr kultury, 
którym jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe 
wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy 
i sztuki, stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym 
składnikiem życia współczesnego społeczeństwa (art. 3.1). Ochrona 
dóbr kultury w rozumieniu ustawy polega na zabezpieczeniu ich przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem 
poza granice kraju, na zapewnieniu im warunków do trwałego zacho-
wania, na opracowaniu stosownej dokumentacji naukowej, ewidencji 

80  Dz. U. z 1962 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.; Dz. U. z 1990 r. Nr 56, poz. 332; 
Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24.
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i rejestracji oraz na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartych 
na zasadach naukowych (art. 3.2) 81.

Ważnym aktem prawnym z zakresu bezpieczeństwa kulturowego 
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku pol-
skim dotycząca ochrony polskiego języka i używania go w działalności 
publicznej oraz w akcie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej 82. Inne ważne dla systemu ochrony dóbr kultury w Polsce akty 
prawne to:

    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 5, poz. 24);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 kwietnia 1963 roku w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków 
(Dz.U. z 1963 r. Nr 19, poz. 101; zm. Dz.U. z 1986 r. Nr 42, poz. 204);

    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) (określa przedmiot, 
zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 
tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, zasady finansowania prac konserwatorskich, a także 
organizacji organów ochrony zabytków);

    Rozporządzenie ministra kultury i sztuki z 11 stycznia 1994 roku 
o zasadach i  trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac 
konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych 
i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacji osób, 
które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. z 1994 r. 
Nr 16, poz. 55);

    Rozporządzenie ministra kultury i sztuki z dnia 10 lipca 1963 roku 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przejmowaniu 
zabytków ruchomych na własność Państwa (Dz.U. z 1963 r. Nr 32, 
poz. 183);

81  Ustawa z  dnia 15 lutego 1962 r. o  ochronie dóbr kultury (Dz. U. z  1962 r. 
Nr 10, poz. 48 z późn. zm.).

82  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, 
poz. 999 z późn. zm.).
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    Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 roku w spra-
wie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe (M.P. 
z 1978 r. Nr 37, poz. 142);

    Rozporządzenie ministra kultury i  sztuki z  dnia 30 czerwca 
1965 roku w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania 
zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury (Dz.U. 
z 1965 r. Nr 31, poz. 206).

Wśród zdefiniowanych celów strategicznych państwa polskiego 
w dziedzinie bezpieczeństwa znalazły się działania, które powinny być 
prowadzone na rzecz ochrony duchowego i materialnego dziedzic-
twa narodowego, oraz działania mające na celu ochronę tożsamości 
narodowej, a także zapewnienie możliwości bezpiecznego rozwijania 
duchowego oraz materialnego dziedzictwa we wszystkich sferach aktyw-
ności narodowej (pkt 12 i 16). Kultura bowiem „jako nieodłączny element 
przetrwania i rozwoju każdego społeczeństwa” pozostawać musi przed-
miotem szczególnej troski państwa.

Nie należy przy tym zapominać, że „nie maleje zagrożenie dla dzie-
dzictwa kulturowego ze strony natury i destrukcyjnej działalności ludzi” 
(pkt 140), w związku z tym należy podejmować działania o charakterze 
legislacyjnym, organizacyjnym, technicznym oraz edukacyjnym.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP opracowanej w roku 
2007 „kultura jako nieodłączny element przetrwania i rozwoju każdego 
społeczeństwa pozostaje przedmiotem szczególnej troski państwa” 83. 
Zostały równolegle opracowane w Polsce strategia sektorowa dla reali-
zacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyjęta przez Radę Ministrów 23 grudnia 2009 roku, oraz pochodząca 
z tego samego roku Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rze-
czypospolitej Polskiej 84. Problematykę tę uwzględnia przyjęta 9 kwietnia 

83  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsza-
wa 2007, s. 5–6, 35.

84  Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej 
(M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 705).
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2013 roku Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 2022 85.

Działania podejmowane w  zakresie dziedzictwa narodowego 
i rozbudowy infrastruktury powiązanej z kulturą uznane zostały za 
niezwykle istotne dla kształtowania tożsamości narodowej jako „słu-
żące zaspokajaniu potrzeb młodego pokolenia do odkrywania korzeni 
historycznych oraz uświadamiania społeczeństwu ciągłości historycz-
nej, pokoleniowej i terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej” 86. Ochrona 
dorobku kulturowego oraz tożsamości narodowej jest elementem treści 
wielu aktów prawnych, jednak pomimo to termin „bezpieczeństwo 
kulturowe” nie występuje expressis verbis ani w wymiarze prawnym, ani 
instytucjonalnym, chociaż pojawia się w terminologii zarówno z zakresu 
bezpieczeństwa, jak i kultury.

Istotą działań ochronnych jest tworzenie w kraju warunków zapew-
niających skuteczność państwa narodowego w utrzymywaniu ładu 
konstytucyjnego i wewnętrznej stabilności państwa (również należą-
cych do utrwalonych elementów dorobku społeczeństwa, co wyczerpuje 
znamiona definicji kultury narodowej), ale też ochrona zarówno wspól-
nych, jak i indywidualnych zasobów materialnych i niematerialnych 
dóbr kultury  87.

Istotą działań kulturowych w sferze bezpieczeństwa jest stwo-
rzenie nie tylko bezpiecznych warunków godziwego poziomu 
egzystencjalnego obywateli, ale przede wszystkim harmonijnego 

– i duchowego, i materialnego – rozwoju pojedynczego obywatela 
oraz narodu i jego państwa jako całości  88.

85  Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej 2022 (M.P. z 2013 r. poz. 377).

86  Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsza-
wa 2009, s. 15.

87  Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, s. 33.
88  Ibidem, s. 38–39.
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Pozwala to swobodnie budować i utrwalać dorobek narodu, i to 
w pełnym zakresie materialnym i pozamaterialnym kultury narodowej, 
a nie ograniczanym błędnie tylko do sfery tak zwanej kultury wysokiej 89.

2.5. Ujęcie systemowe (instytucjonalne)  
bezpieczeństwa kulturowego

Pomimo że Konstytucja RP wymienia jedynie ochronę dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, a nie literalnie bezpieczeństwo kultu-
rowe (a dokładniej społeczno-kulturowe, gdyż kultura to zjawisko 
społeczne), można z powodzeniem uznać wszystkie akty prawne, 
doktryny i  strategie polityczne oraz powołane na ich podstawie 
instytucje za zbudowane w Polsce ramy narodowego podsystemu 
bezpieczeństwa kulturowego. Funkcjonowanie poszczególnych 
podsystemów wykonawczych (m.in. instytucji bezpieczeństwa 
kulturowego) koordynować powinni ministrowie wskazani przez 
premiera, odpowiedzialni za tę sferę. Organy te powinny wchodzić 
w skład systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa jako element 
podsystemu kierowania bezpieczeństwem w obszarze (sektorze) spo-
łeczno-kulturowym.

Warto jednak zaznaczyć, że niezależnie od szczegółowości zapisów 
kompetencji głównych organów władzy wykonawczej zawsze pozo-
stanie to obszarem działania wymagającym współpracy kilku organów 

89  Kultura wysoka znana również jako kultura elitarna – rozumie się przez 
nią najważniejszą część kultury symbolicznej danego narodu. Kultura wy-
soka oparta jest na zasobach kultury narodowej i stanowi podstawę przeka-
zu duchowej i intelektualnej tradycji oraz organizacyjnego i materialnego 
dorobku społeczeństwa danego państwa narodowego. Tworzą ją narodo-
we elity twórcze, składające się z osób, które mają kompetencje zarówno do 
tworzenia, jak i do odbioru sztuk drogą kształcenia się, potencjalnie adre-
sowana jest do wszystkich obywateli. Kulturę wysoką przekazują szkoły, te-
atry, galerie sztuki, biblioteki, sale koncertowe, jest także dostępna dzięki 
powszechnemu w demokratycznym państwie dostępowi do informacji. Por. 
Elity polskie, J. Żarnowski, S. Zagórski (red.), Łomża 2014.
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w imię wyższych celów, a takim celem niewątpliwie jest bezpieczeństwo 
narodowe.

Zagadnienia, które wiążą się z  bezpieczeństwem kulturowym 
(społeczno-kulturowym), powinno się rozpatrywać w kontekście roli 
państwa narodowego jako podmiotu bezpieczeństwa. Jeśli sformułujemy 
pytanie, czy państwo jest dominującym podmiotem zapewniają-
cym bezpieczeństwo kulturowe, to odpowiedź będzie twierdząca. 
Zauważmy na przykład, że w roku 2014 na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego w budżecie państwa zaplanowano dokładnie 
3 mld 274 mln 175 tys. zł. Z kolei w ustawie budżetowej na rok 2015 
przeznaczona została na ten cel również niebagatelna kwota, licząca 
2 mld 981 mln 45 tys. zł. Środki finansowe, które są potrzebne na pro-
wadzenie działalności związanej z ochroną kultury polskiej, stanowią 
około 1% krajowego budżetu. Należy w tym miejscu dodać, iż środki 
te są jeszcze dodatkowo wspierane przez fundusze i programy Unii 
Europejskiej.

Jeśli zapytamy dalej, czy rola państwa w tym zakresie zmienia się, to 
również tutaj odpowiedź powinna być twierdząca. Współczesne pań-
stwo narodowe coraz większą liczbę zadań z obszaru bezpieczeństwa 
kulturowego przekazuje do samorządów oraz organizacji mających 
charakter pozarządowy.

Bezpieczeństwo kulturowe (społeczno-kulturowe) jest kategorią 
niejednorodną, co przy braku uzgodnionego stanowiska różnych dys-
cyplin naukowych prowadzi w konsekwencji do różnorodnego jego 
postrzegania. Istnieją też mniej lub bardziej udane próby zdefiniowania 
tego pojęcia na gruncie nauk o bezpieczeństwie. Jak pamiętamy, wiek XX 
przyniósł zmianę w postrzeganiu bezpieczeństwa narodowego. Podczas 
gdy w ujęciu klasycznym bezpieczeństwo rozpatrywane było głównie 
w kategoriach militarnych oraz politycznych, współcześnie dotyka ono 
praktycznie każdej dziedziny aktywności podmiotu bezpieczeństwa, 
jakim jest państwo narodowe.

Nieocenione są w  tym zakresie zasługi badań bezpieczeństwa 
tzw. szkoły kopenhaskiej. Jeden z jej czołowych przedstawicieli, Barry 
Buzan, stwierdził, że po rozpadzie tzw. bipolarnego porządku świata 
należy bezpieczeństwo traktować holistycznie, chociażby ze względu 
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na internacjonalizację jego zagrożeń 90. Zagrożenia kulturowe (społecz-
no-kulturowe), jak wiadomo, są nierozerwalnie związane ze zjawiskiem 
bezpieczeństwa, chociaż wykazują one różny charakter oraz różną siłę 
i skalę oddziaływania na różnorodne podmioty bezpieczeństwa, które 
można objąć analizą pod kątem relacji społecznych czy środowiskowych 91.

Określenie celów bezpieczeństwa kulturowego (społeczno-kulturo-
wego) jest również niezwykle ważne dla poprawnego funkcjonowania 
państwa narodowego, w tym dla utrwalania i rozwoju kultury narodowej. 
W Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego podkre-
ślono, że system bezpieczeństwa państwa należy analizować również pod 
kątem ewolucji zagrożeń oraz zdiagnozowania obszarów, które stanowią 
największe wyzwania dla utrzymania stabilności państwa. Natomiast 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku zalicza bezpieczeń-
stwo kulturowe do dziedziny społecznej i wiąże je nie tylko z potrzebą 
ochrony dziedzictwa narodowego, ale także z zagrożeniami o charakte-
rze demograficznym, jak również z bezpieczeństwem socjalnym 92.

Określenie „kulturowe” (społeczno-kulturowe) oznacza rodzaj bez-
pieczeństwa w ujęciu przedmiotowym. Możemy dalej zadać pytanie, 
od kogo bądź od czego bezpieczeństwo to jest uzależnione – czy od 
społeczeństwa, czy od aktywności własnej jednostki ludzkiej, czy od 
państwa? Czy stanowi zbiór odrębny, czy też jest częścią szerszego zbioru 
(systemu)? Kto i w jakim zakresie ma stwarzać warunki do rozwoju 
narodowej kultury?

Bezpieczeństwo kulturowe powinno być kojarzone z ochroną warto-
ści, które są istotne dla państwa i zamieszkującego w nim narodu, w tym 
dla tożsamości narodowej, określanej jako zdolność do utrzymywania 
narodowej kultury, łącznie z systemem wartości, zwyczajów, obyczajów 
czy języka.

90  R. Floyd, Human Security and the Copenhagen School’s Securitization Ap-
proach: Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move, “Human Se-
curity Journal” 2007, vol. 5, Winter, s. 38.

91  Por. T. Biernat, J. Gierszewski, Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzie-
ży w małym środowisku, Toruń 2013, s. 14–15.

92  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, s. 52–53.
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Rys. 4. Elementy bezpieczeństwa społecznego w ujęciu horyzontalnym
Źródło: J. Gierszewski, Bezpieczeństwo socjalne, społeczne a bezpieczeństwo 
społeczne państwa w ujęciu systemowym i sekurytyzacji, [w:] Bezpieczeństwo 
w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, M. Chrab-
kowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek (red.), Gdynia 2015.

Pomimo zbliżonych nazw societal security (bezpieczeństwo toż-
samości 93) i social security (bezpieczeństwo socjalne) nie są pojęciami 
tożsamymi. Pierwsze dotyczy procesu konstruowania tożsamości gru-
powej (historii i kultury narodu). Natomiast drugie utożsamiane jest 
raczej z gwarancją zaspokajania istotnych potrzeb społecznych o cha-
rakterze egzystencjalnym. Według przedstawicieli szkoły kopenhaskiej 
kategoria societal security ma związek z ochroną przed niepożądanym 
wpływem innych kultur, a social security ze zdolnością narodu do fizycz-
nego przetrwania 94.

Źródłem konfliktu w obszarze bezpieczeństwa społecznego może być 
albo tylko odrębność kulturowa, albo zróżnicowanie ekonomiczne, albo 
też współwystępowanie tożsamości społeczno-kulturowej i różnicowa-
nia społeczno-ekonomicznego. Współcześnie bezpieczeństwo społeczne 
poszerzane jest w płaszczyźnie pionowej („obiektem bezpieczeństwa 
staje się, obok państwa, grupa społeczna lub pojedyncza osoba”) oraz 

93  Można spotkać też inne nazwy: bezpieczeństwo społecznościowe, bezpie-
czeństwo zakorzenienia.

94  Zob. O. Wӕver, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre, Identity, Migration and 
the New Security…, op. cit., s. 23.
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poziomej („bezpieczeństwo obejmuje sektory pozamilitarne, które tra-
dycyjnie do niego nie należały, w tym czynniki społeczne i kulturowe”) 95.

Analiza Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (rys. 5) wskazuje, że to 
przede wszystkim państwo narodowe ponosi główną odpowiedzialność 
za efektywne funkcjonowanie systemu i wskazuje priorytety działań. 
Ważne staje się określenie związku współzależności poziomu bezpie-
czeństwa kulturowego i skuteczności instytucji. Analizą powinien być 
zatem objęty nie tylko stan bezpieczeństwa kulturowego w państwie, ale 
również proces jego „organizowania” oraz jego zależność od otoczenia.

Rys. 5. Elementy podsystemu społecznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Bezpieczeństwa Narodo-
wego, Warszawa 2014.

Takie rozróżnienie pozwoliłoby na zróżnicowanie zagrożeń na zagro-
żenia kulturowe, odnoszące się do jednostki ludzkiej, oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa kulturowego, które odnoszą się do państwa 96. W obsza-
rze bezpieczeństwa społecznego wydziela się, na podstawie dorobku 

95  Por. J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – 
aspekty teoretyczne, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, 
S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Warszawa 2003, s. 22.

96  Por. Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie – uwarunkowania – wyzwania, A. Skra-
bacz, S. Sulowski (red.), Warszawa 2012 (analizie poddano m.in. rolę państwa 
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szkoły kopenhaskiej, dwa obszary tematyczne: społeczno-kulturowy, 
związany z tożsamością kolektywną (societal security), oraz socjalny, 
związany z tożsamością indywidualną (social security).

W  środowisku bezpieczeństwa kulturowego (społeczno-kul-
turowego) zachodzą obecnie istotne zmiany, których następstwa 
w nadchodzących latach powinny stawać się coraz bardziej widoczne. 
Współczesne państwo narodowe chroni socjalne prawa człowieka i oby-
watela oraz zapewnia mu dostęp do wielu usług świadczonych w różnych 
formach, w tym również do dóbr kultury. Jest to działalność złożona, 
obejmująca funkcję organizującą, a także reglamentacyjną 97. Współ-
czesne państwo jest zobowiązane zatem do odgrywania roli gwaranta 
bezpieczeństwa. Konstytucja RP, mówiąc o szczególnej ochronie, jakiej 
podlega dziedzictwo kulturalne i tożsamość narodowa, czyni państwo 
odpowiedzialnym za tę ochronę. Na podstawie Konstytucji RP, a także 
ustaw i innych aktów prawnych należy stwierdzić, że centralne insty-
tucje państwowe (Rada Ministrów oraz poszczególne ministerstwa) są 
odpowiedzialne za przygotowanie, wydawanie i realizację niezbędnych 
aktów normatywnych, na podstawie których możliwa jest ochrona dóbr 
kultury przed wszelkimi zagrożeniami okresu wojny i pokoju.

Transformacja systemowa wpłynęła zarówno na reorganizację insty-
tucji państwowych zajmujących się kulturą, jak i na modyfikację aktów 
prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury. Podstawowa dla ochrony 
dóbr kultury ustawa z 1962 roku po kolejnych nowelizacjach z lat 1990 
i 1996 stanowi, że ochronę dóbr kultury sprawują następujące organy:

    minister kultury i sztuki (a po zmianie nazwy i nadaniu nowego 
statutu minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego) 98;

    Generalny Konserwator Zabytków działający w imieniu ministra 
kultury;

w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego czy współczesnej rodziny, a tak-
że zagrożenia przestępczością pospolitą).

97  Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 25.
98  Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z  29 marca 2002 roku (M. P. 

z 5 kwietnia 2002 r.).
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    wojewoda przy pomocy wojewódzkiego konserwatora zabytków 
jako kierownika jednostek organizacyjnych (wojewódzkiego 
oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków) wchodzących 
w skład rządowej administracji ogólnej w województwie;

    dyrektorzy (kierownicy) muzeów w stosunku do zabytków znaj-
dujących się w muzeach;

    dyrektorzy Ośrodka Dokumentacji Zabytków kierujący centralną 
ewidencją dóbr kultury;

    dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych powołanych 
do ochrony zabytków;

    Biblioteka Narodowa w Warszawie i biblioteki wyznaczone przez 
ministra kultury w porozumieniu z właściwymi ministrami (kie-
rownikami urzędów centralnych) oraz Polska Akademia Nauk 
w stosunku do zabytkowych materiałów bibliotecznych w zakresie 
im zleconym.

Naczelny nadzór nad ochroną dóbr kultury należy do ministra kul-
tury. Aparatem wykonawczym ministra do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego jest Ministerstwo Kultury, które działa zgodnie 
z jego zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami.

///

Opierając się na sformułowanych wyżej rozważaniach, można przyjąć, 
że bezpieczeństwo kulturowe stanowi trwały element warunkujący 
poziom, jaki uzyskuje bezpieczeństwo narodowe. Umiejscowione 
jest ono w ogólnej problematyce kultury i posiada liczne związki oraz 
zależności z zagrożeniami interesu narodowego (wartościami) oraz 
tożsamością narodową.

Podejmowane próby zdefiniowania bezpieczeństwa kulturowego 
wskazują na kilka istotnych dla tej kategorii elementów: zachowanie 
tożsamości kulturowej, czystości języka, istotnych dla narodów zwy-
czajów i religii. Niektóre definicje podkreślają znaczenie wolności myśli, 
stylu życia, praw przynależności etnicznej, płci. Pewna grupa definicji 
akcentuje zagrożenia tożsamości kulturowej, widząc je w naruszeniach 
praw grup etnicznych, prawa do kultury i innych praw gwarantowanych 
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międzynarodowo. Podkreślają one ścisłe związki pomiędzy bezpieczeń-
stwem kulturowym a prawami i wolnością człowieka. Niezależnie od 
liczby przytoczonych determinantów bezsporny pozostaje fakt wzajem-
nego przenikania się pewnych wartości tworzących osnowę systemu 
bezpieczeństwa kulturowego. W tym kontekście można założyć, że 
niedookreślenie danego obszaru bezpieczeństwa narodowego może 
wywoływać wśród organów odpowiedzialnych za tę dziedzinę pewne 
kwestie sporne, a nawet niepożądany chaos koncepcyjny.

System bezpieczeństwa kulturowego – przy uwzględnieniu wszyst-
kich jego wymiarów oraz rozbudowanej struktury – powinien w zamyśle 
tworzyć efekt synergii, zwielokrotniając tym samym korzyści nie tylko 
dla bezpieczeństwa państwa, ale i dla całego społeczeństwa. Wskazać 
należy bowiem, że znaczenie bezpieczeństwa kulturowego jako składnika 
systemu bezpieczeństwa narodowego stale rośnie i przy tym ewoluuje. 
Podsystem społeczny stanowi jeden z pięciu podsystemów przygoto-
wań strategicznych bezpieczeństwa narodowego Polski 99. Zakłada się, 
że w obszarze bezpieczeństwa kulturowego istotą działań społecznych 
państwa jest stwarzanie warunków do godziwego życia oraz duchowego 
i materialnego rozwoju całego narodu 100.

Bezpieczeństwo kulturowe (społeczno-kulturowe) to stan i proces, 
który zapewnia spójność celów bezpieczeństwa narodowego związa-
nych z gwarancją przetrwania, dobrobytu, zrównoważonego rozwoju 
społeczeństwa oraz z ochroną i zabezpieczeniem dziedzictwa narodo-
wego. Oparte jest na powszechnie uznanych wartościach oraz normach 
prawnych związanych z trwaniem państwa i jego rozwojem. Stanowi 
to nawiązanie do wyróżnionych przez Józefa Kukułkę celów podstawo-
wych związanych z egzystencją (maksymalizacją szans przetrwania) oraz 
potrzebami (aktywnością i rozwojem – funkcjonowaniem podmiotu) 101.

W preambule Konstytucji RP określa się, jakie wartości są prioryte-
towe dla polskiego społeczeństwa (narodu). Gdy zostaną wprowadzone 

99  Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, rozdz. IV.
100  Ibidem, s. 38–40.
101  Zob. J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 

1978, s. 262–263.
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w  życie, mogą decydować o  harmonijnym funkcjonowaniu bytu 
państwowego. Spośród wartości większość badaczy wyróżnia cztery 
podstawowe: przetrwanie (dla tej wartości społeczeństwa są skłonne 
w określonych sytuacjach poświęcić inne), integralność terytorialną, 
suwerenność oraz jakość życia.

Poszczególne narody i państwa decydują indywidualnie o hierarchii 
wartości, które powinny być chronione w ramach przyjętych prioryte-
tów, określonych np. w strategii bezpieczeństwa narodowego, i wskazują 
adekwatne środki do ich realizacji. Ich dobór zależy od rodzaju i skali 
zagrożeń oraz możliwości państwa i jego koncepcji opartej na wspo-
mnianych wartościach i zasadach 102.

W przypadku powstania zagrożenia wskutek klęsk żywiołowych 
lub innych kataklizmów, w  tym konfliktu zbrojnego, obowiązek 
bezpośredniej opieki nad dobrami kultury, wynikający z ustawowej 
odpowiedzialności, spoczywa na dyrektorach i kierownikach muzeów 
oraz innych użytkownikach i właścicielach obiektów zabytkowych. 
W zależności od stopnia zagrożenia i odpowiednio do decyzji nad-
rzędnych organów administracji publicznej podejmują oni działania, 
wykorzystując wszystkie dostępne środki, aby nie dopuścić do powstania 
strat lub aby je zminimalizować. Na administracji terenowej spoczywa 
obowiązek przydziału niezbędnych środków w celu realizacji zadań 
ochrony dóbr kultury. Organem decyzyjnym nadzorującym i kontro-
lnym w zakresie ochrony i zabezpieczenia dóbr kultury w granicach 
administracyjnych województwa jest wojewoda i działający z jego upo-
ważnienia wojewódzki konserwator zabytków. Organem wykonawczym 
jest wojewódzki oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków, wcho-
dzący w skład rządowej administracji ogólnej urzędu wojewódzkiego. 
Organy te przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony 
Cywilnej opracowują i uaktualniają plany ochrony dóbr kultury, ich 
zabezpieczenia i  ewakuacji. Nadzór specjalistyczny nad ochroną 
wszystkich narodowych dóbr kultury sprawuje Generalny Konserwator 

102  Zob. J. Karp, Bezpieczeństwo państwa, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski 
(red.), Warszawa 2009, s. 108–109.
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Zabytków. W gminach lub miastach czy w powiatach, na których terenie 
znajduje się większa liczba zabytków nieruchomych albo też zabytek lub 
zabytki o szczególnej wartości, wojewoda może ustanowić rejonowego, 
gminnego lub miejskiego konserwatora zabytków jako zamiejscową 
komórkę organizacyjną i powierzyć mu prowadzenie w jego imieniu 
spraw z zakresu kompetencji konserwatorskich, w tym wydawanie decy-
zji administracyjnych na terenie swojego działania.

Równoległą strukturą organizacyjną odpowiedzialną za ochronę 
narodowych dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami jest Obrona 
Cywilna Kraju. Jej główna rola polega na tym, że ochrona dóbr kultury 
realizowana jest poprzez struktury organizacyjne obrony cywilnej na 
wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, do jed-
nostek administracyjnych włącznie. Poza Ministerstwem ds. Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego funkcjonują wyspecjalizowane instytucje 
resortowe podległe bezpośrednio ministrowi, które z jego upoważnienia 
prowadzą działalność administracyjną, naukowo-badawczą, nadzorczo-

-kontrolną, usługowo-administracyjną w zakresie swych statutowych 
uprawnień wspomagania merytoryczną opieką dóbr kultury w całym 
kraju. Należą do nich:

    Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków;
    Ośrodek Dokumentacji Zabytków; 
    Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu; 
    Biblioteka Narodowa.

Od początku lat 90. ubiegłego wieku kategorię bezpieczeństwa 
kulturowego zaczęto dostrzegać i  interpretować w kontekście bez-
pieczeństwa humanitarnego, które, jak wiadomo, rozpatrywano 
w wymiarze jednostkowym, ludzkim, nie zaś w wymiarze państwowym. 
Przypomnijmy w tym miejscu raz jeszcze, że w 1994 roku Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ukazał raport dotyczący 
rozwoju społecznego oraz wymiarów tzw. bezpieczeństwa ludzkiego. 
W raporcie tym zaprezentowano nowe podejście do kwestii bezpie-
czeństwa – z człowiekiem, a zatem i z tworzoną przezeń kulturą, a nie 
z państwem w jego centrum.

Istotą bezpieczeństwa kulturowego jest koordynacja wszystkich 
elementów, które je kształtują, a tym samym tych tworzących jego 
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strukturę. W ten sposób bezpieczeństwo kulturowe staje się nieod-
łącznym elementem nadsystemu bezpieczeństwa narodowego, który 
z kolei oparty jest na stabilnych mechanizmach sprawowania rządów, 
przyjętej polityce wewnętrznej i zagranicznej, a także strategicznych 
celach związanych z bezpieczeństwem. Kwestie te, przypisane wszystkim 
organom (systemowi kierowania bezpieczeństwem państwa), związane 
są z zapewnieniem ochrony i obrony zarówno jednostek, jak i całych 
grup społecznych tworzących państwo w warunkach pokoju, kryzysu 
czy wojny.

Stąd bierze się potrzeba odejścia od koncepcji reagowania na zaistniałe 
zagrożenia na rzecz prowadzenia prognoz i prewencyjnego wyprzedza-
nia zagrożeń, w tym zagrożeń kulturowych związanych na przykład 
z trudnym procesem integracji europejskiej czy przynoszącym nie mniej 
problemów obecnym kryzysem imigracyjnym. Powstaje pytanie, jaka 
relacja zachodzi pomiędzy dwiema wartościami: „bezpieczeństwem 
kulturowym jednostki” i „bezpieczeństwem kulturowym państwa”.

W konsekwencji system bezpieczeństwa kulturowego widziany jest 
szeroko – poprzez normy (głównie społeczne i prawne), organizację 
systemu oraz zagrożenia godzące w ład społeczny. Przemiany społecz-
no-gospodarcze wiążą się z transformacją nie tylko struktur, ale i funkcji 
państwa. Zwiększanie zadań z obszaru bezpieczeństwa kulturowego 
wobec innych podmiotów nie musi oznaczać zmniejszenia odpowie-
dzialności państwa narodowego za ich wykonanie.

Organizacja systemu bezpieczeństwa kulturowego usytuowana 
w  strukturze nadsystemu bezpieczeństwa narodowego winna być 
postrzegana również przez pryzmat indywidualnego i zbiorowego trak-
towania systemu bezpieczeństwa. Obecnie funkcjonuje wiele instytucji, 
które można podzielić dychotomicznie ze względu na różne obszary 
kultury. Istnieją także organizacje nieinstytucjonalne, które przejawiają 
się w grupach nieformalnych. Jednak współcześnie odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo kulturowe w państwie narodowym spada przede 
wszystkim na organy publiczne, przy uwzględnieniu przemieszczania 
zadań pomiędzy różnymi instytucjami.

Dzisiaj system bezpieczeństwa kulturowego osadzony jest w kon-
kretnych ramach prawno-organizacyjnych kształtujących ten system 
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na różnych poziomach zorganizowania państwa. Efekty skuteczno-
ści omawianego systemu są przede wszystkim pochodną aktywności 
instytucjonalnej i możliwości gospodarczych państwa, zaś w znacznie 
mniejszym stopniu jednostki ludzkiej. Dlatego też problematykę radze-
nia sobie z zagrożeniami kulturowymi państwa narodowego rozpatrywać 
należy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności państwowej.

Wspólnota kulturowa jest jedną z najważniejszych cech charakte-
ryzujących naród, umacniającą jego jedność, tożsamość, odporność na 
wszelkie zagrożenia i zdolność do podejmowania wspólnego wysiłku na 
rzecz dalszego rozwoju. Ochrona kultury narodowej jest zatem jednym 
z istotnych zadań państwa narodowego.

Jak zaznaczono na wstępie tego rozdziału, ma on charakter wpro-
wadzający. Przedstawiono tu propozycję nowej kategorii badawczej dla 
nauk o bezpieczeństwie, jaką powinno się stać bezpieczeństwo kultu-
rowe. Należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo kulturowe rozumiane 
jest de facto jako bezpieczeństwo mające wymiar społeczno-kulturowy, 
oraz mieć na uwadze założenie, które ilustruje paradoks Bagby’ego, 
mówiący, iż „Szekspir nie jest kulturą”, i przypominający, że kultura to 
zjawisko społeczne.

Bezpieczeństwo kulturowe należałoby traktować jako istotny dla 
bezpieczeństwa narodu element spajający, ponieważ mocno powiązane 
jest ono zarówno z personalnym, jak i ze strukturalnym wymiarem 
fenomenu bezpieczeństwa narodowego.



/ ZAKOŃCZENIE

Podsumowanie ma charakter ogólnikowy, wskazujący na ważność pod-
jętych problemów, które dotyczą nie tylko narodu i państwa, ale i całych 
systemów bezpieczeństwa.

Na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oddziałują dziś 
coraz bardziej złożone procesy zachodzące we współczesnym globalnym 
środowisku bezpieczeństwa, od dawna już rozszerzające wyłącznie mili-
tarystyczne postrzeganie istoty bezpieczeństwa narodowego (państwa). 
Cechują się one dużą dynamiką i złożonością zmian oraz występowaniem 
zagrożeń asymetrycznych. Zagrożenia te niesłychanie szybko ewoluują 
w ślad za rozwojem cywilizacyjnym, niejednokrotnie naruszającym 
wartości i dobrostan narodów i społeczeństwa międzynarodowego.

Szansą na utrzymanie bezpieczeństwa narodowego jest dla Polski 
przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej 
oraz umacnianie własnego znaczenia w tych sojuszach. Należy też zawsze 
uwzględniać doświadczenia historyczne. Dysponowanie własnym 
narodowym systemem bezpieczeństwa jest konieczne do utrzymania 
wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej i do zapewnienia państwu 
korzystnych warunków dalszego rozwoju.
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