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Synteza Białej Księgi

Bezpieczeństwa Narodowego

Rzeczypospolitej Polskiej
1

Celem Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, która jest przeznaczona dla wszystkich struktur państwa, organizacji 

publicznych i niepublicznych oraz obywateli, jest przyczynienie się do pogłębie-

nia wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków.

Została ona opracowana na podstawie Strategicznego Przeglądu Bez-

pieczeństwa Narodowego (SPBN), w tym w szczególności Raportu Komisji 

SPBN, zawierającego kluczowe wnioski i rekomendacje dotyczące polityki 

bezpieczeństwa RP, w tym doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodo-

wego.

Diagnoza stanu bezpieczeństwa narodowego

Podstawę planowania strategicznego w sferze bezpieczeństwa stanowi okre-

ślenie interesów narodowych i wynikających z nich celów strategicznych. Jako 

punkt wyjścia do ich sformułowania przyjęto diagnozę Polski jako strategicz-

nego podmiotu bezpieczeństwa, dokonaną w kontekście zarówno historycznego 

kształtowania się polskiej tożsamości narodowej i państwowości, teraźniejszych 

uwarunkowań ustrojowo-politycznych, jak i obecnego potencjału obronnego, 

ochronnego, społecznego i gospodarczego.

Doświadczenia historyczne dowodzą, że geopolityczne położenie Polski 

między Zachodem a Wschodem było najważniejszym strategicznym czynni-

kiem wpływającym na kształtowanie się tożsamości narodowej i państwowo-

ści polskiej oraz determinującym istotę i charakter interesów narodowych i ce-

lów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Liczne konfl ikty (wojny ze-

wnętrzne i kryzysy wewnętrzne) sprawiały, że sprawy bezpieczeństwa musiały 

znajdować się przez znaczną część polskich dziejów w centrum uwagi władz 

1 Fragment Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa, Biu-

ro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 9–15, http://www.spbn.gov.pl/download/4/13631/

Biala_Ksiega_inter_mm.pdf (dostęp: 1 lipca 2013 r.).
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państwa i społeczeństwa. Lekceważenie ich kończyło się bądź to marginali-

zacją znaczenia na arenie międzynarodowej (okres rozbicia dzielnicowego), 

bądź zupełnym upadkiem państwowości (okres rozbiorów). Historia pokazuje 

też, jak ważna jest harmonia (właściwe proporcje) między interesami indywi-

dualnymi (jednostki) a zbiorowymi (państwa) oraz interesami materialnymi 

a niematerialnymi (duchowymi). Przerost interesów indywidualnych i party-

kularnych (interesy dynastyczne, „złota wolność” szlachty itp.) nad państwo-

wymi oraz zapominanie o stałej potrzebie rozwoju materialnego państwa do-

prowadziły do dwóch zapaści polskiej państwowości. Z drugiej strony, pielę-

gnowanie niematerialnych wartości, rozwijanie kultury i troska o tożsamość 

narodową w okresie zaborów pozwoliła narodowi polskiemu przetrwać okres 

123 lat niewoli. 

W państwach nowoczesnych indywidualna dowolność interpretacyjna i imple-

mentacyjna interesów narodowych jest redukowana przede wszystkim przez sko-

dyfi kowane w konstytucjach zasady ustrojowe funkcjonowania państw. Zostały 

one określone również w Konstytucji RP. Ujęte w te ramy interesy narodowe mogą 

w swej treści mieć różną skalę i natężenie; mogą być bardziej lub mniej ambitne. 

Zależy to od warunkującego te ambicje (ograniczającego lub wzmacniającego je) 

potencjału strategicznego państwa. 

Znaczący wpływ na treść interesów narodowych i celów strategicznych 

w dziedzinie bezpieczeństwa ma stan systemu bezpieczeństwa narodowego 

Polski. Obecnie jest to w istocie suma odrębnych, różnie ze sobą powiązanych pod-

systemów operacyjnych i podsystemów wsparcia, z wewnętrznie mało spójnym 

podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Utrudnia to synergię. 

Kompetencje poszczególnych podmiotów są rozproszone lub powielone, istnieje 

zbyt dużo organów planistycznych, a koordynacja jest ograniczona. Brakuje też 

spójnego prawa, szczególnie w odniesieniu do podsystemu kierowania bezpieczeń-

stwem narodowym. Sytuacja taka stwarza z jednej strony ryzyko powstawania luk 

kompetencyjnych, a z drugiej powoduje zbędne dublowanie wysiłków, co prowadzi 

do marnowania części posiadanych sił i środków, a zatem przesądza o nieekono-

miczności i nieefektywności systemu. 

Wzmacniająco na interesy narodowe i cele strategiczne oddziałuje stan 

międzynarodowych relacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Polska jest wiarygod-

nym członkiem NATO, najsilniejszego sojuszu obronnego na świecie. Jest też 

ważnym i aktywnym członkiem Unii Europejskiej. Polska rozwija strategicz-

ne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, aktywnie uczestniczy we współpracy 

regionalnej, w tym z sąsiadami. Te uwarunkowania pozwalają przyjmować 

bardziej ambitne interesy narodowe i cele strategiczne. 
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Istotny wpływ na interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpie-

czeństwa ma potencjał obronny. W jego ramach ważną rolę odgrywa służba 

zagraniczna (dyplomacja) działająca na rzecz bezpieczeństwa oraz polski prze-

mysł obronny. Jednak główny jego element stanowią Siły Zbrojne RP (SZ RP), 

które utrzymują gotowość do realizacji trzech głównych misji: zagwarantowania 

obrony państwa i przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszni-

czych; udziału w stabilizacji sytuacji międzynarodowej, w operacjach reagowa-

nia kryzysowego i pomocy humanitarnej; wspierania bezpieczeństwa wewnętrz-

nego i udzielania pomocy społeczeństwu. Potencjał strategiczny Sił Zbrojnych RP, 

w tym ich możliwości bojowe, jest systematycznie wzmacniany. Profesjonalizacja 

i transformacja ukierunkowane są na zwiększanie ich zdolności operacyjnych 

o charakterze obronnym, zapewniających również możliwość uczestniczenia 

w działaniach sojuszniczych poza terytorium kraju. Poprawa zdolności operacyj-

nych SZ RP w ostatnich latach wpływa pozytywnie na poziom polskich ambicji 

strategicznych, a tym samym na skalę i charakter interesów narodowych i celów 

strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Ważną rolę w defi niowaniu interesów i celów strategicznych odgrywa po-

tencjał ochronny (służby i straże). Stoi on obecnie przed szeregiem trudnych 

wyzwań, wynikających m.in. z nasilania się szeroko rozumianej przestępczości 

zorganizowanej, groźby terroryzmu (w tym cyberterroryzmu) oraz wzrostu nie-

legalnej migracji. Należy jednocześnie zauważyć istotne słabości m.in. w systemie 

ratownictwa, a szczególnie niedostateczną koordynację działań administracji 

rządowej i samorządowej, brak środków na działania o charakterze profi laktycz-

nym oraz słabości systemu ostrzegania. Nadmierna liczba służb i rozproszony 

nadzór komplikują koordynację i osłabiają efektywność potencjału ochronnego. 

Ogranicza to możliwy poziom ambicji w defi niowaniu interesów narodowych 

i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Analiza potencjału społecznego i gospodarczego Polski wskazuje na jego 

zróżnicowany wpływ na defi niowanie interesów narodowych oraz celów stra-

tegicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Negatywny wpływ na potencjał stra-

tegiczny, a tym samym na skalę oraz charakter interesów narodowych i celów 

strategicznych państwa, wywierają trudności w takich obszarach, jak demo-

grafi a, nauka i technologia. Poważnymi problemami są również: wysokie bez-

robocie, przekładające się bezpośrednio na stan gospodarki, bariery w przed-

siębiorczości i trudności w stwarzaniu odpowiednich warunków rozwoju ka-

pitału społecznego. 

Czynnikiem pozytywnym jest rozwój gospodarki. Mimo trwającego kryzysu 

Polska utrzymała wzrost produktu krajowego brutto (PKB). Wstrzemięźliwość 
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w defi niowaniu interesów nakazuje natomiast stan fi nansów publicznych, wy-

nikający z ogólnej nierównowagi sektora fi nansów. Niezadowalający z punktu 

widzenia bezpieczeństwa jest także stan infrastruktury.

Wyzwaniem dla Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne-

go. Szansę stwarzają prognozowane zasoby gazu łupkowego. Utrzymanie 

niezbędnego poziomu samowystarczalności żywnościowej kraju, biobez-

pieczeństwa produktów spożywczych oraz zasobów wody pitnej i przemy-

słowej – to kolejne wyzwania, które muszą być uwzględnione przy okre-

ślaniu interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpie-

czeństwa.

Diagnoza potencjału społecznego i gospodarczego Polski wskazuje, że in-

teresy narodowe oraz cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa powinny 

uwzględniać: wprowadzenie efektywnej polityki prorodzinnej; wypracowanie 

całościowej polityki migracyjnej; zwiększenie innowacyjności (efektywności, 

konkurencyjności) gospodarki; zapewnienie stabilności fi nansowej państwa; 

wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, a także zapewnienie ochrony 

środowiska.

Na podstawie doświadczeń historycznych, które ukształtowały polską kul-

turę strategiczną, diagnozy strategicznego potencjału państwa oraz postano-

wień Konstytucji RP można sformułować katalog interesów narodowych 

i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Za punkt wyjścia przyjmuje się tzw. interesy konstytucyjne, wymienione 

w art. 5. Konstytucji RP, którymi są: istnienie niepodległego państwa polskiego 

w nienaruszalnych granicach (państwo); wolne i bezpieczne życie obywate-

li (obywatel i społeczeństwo); zrównoważony rozwój potencjału społecznego 

(zasoby niematerialne narodu) i gospodarczego (zasoby materialne narodu), 

z konstytucyjnym podkreśleniem spraw dziedzictwa narodowego i ochrony 

środowiska.

Tak zdefi niowane tzw. interesy konstytucyjne stanowią podstawę do ziden-

tyfi kowania następujących interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeń-

stwa: dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa 

(gotowość i zdolność do odstraszania, obrony i ochrony); członkostwo w wia-

rygodnych systemach bezpieczeństwa międzynarodowego; swoboda korzysta-

nia przez obywateli z praw i wolności człowieka, bez szkody dla bezpieczeń-

stwa innych osób i bezpieczeństwa państwa; ochrona indywidualna obywateli 

i zbiorowa ludności przed losowymi i celowymi zagrożeniami dla ich życia 

i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją dysponowanych 

przez nich dóbr (materialnych i niematerialnych); bezpieczne warunki rozwo-
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ju potencjału społecznego i gospodarczego; adekwatne, odpowiadające potrze-

bom i możliwościom, społeczne i gospodarcze wsparcie bezpieczeństwa.

Z interesów tych z kolei wyprowadza się odpowiadające im zestawy celów 

strategicznych o charakterze operacyjnym i preparacyjnym (przygotowaw-

czym).

Prognoza rozwoju środowiska bezpieczeństwa

Jednym z kluczowych czynników kształtujących środowisko bezpieczeń-

stwa jest globalizacja i rewolucja informacyjna, które generalnie przyczyniają 

się do podnoszenia poziomu dobrobytu oraz sprzyjają rozprzestrzenianiu no-

woczesnych technologii, doskonaleniu metod zarządzania i sposobów fi nanso-

wania rozwoju gospodarczego. Stwarzają więc dużą szansę na demokratyzację 

oraz umożliwiają postęp gospodarczy i społeczny na świecie, również w jego 

biedniejszych częściach. 

Równolegle do pozytywnych skutków, efektem procesów globalizacyjnych 

i rewolucji informacyjnej są nowe wyzwania i zagrożenia dla światowego bez-

pieczeństwa, zarówno w aspekcie militarnym, jak i pozamilitarnym. Ostrości 

i tempa nabierają m.in. towarzyszące procesowi globalizacji nowe podziały 

świata. Z kolei rozwój technologii i rozszerzanie się światowego rynku dopro-

wadziły do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na surowce energetyczne, 

a także na żywność i wodę. Ma to znaczenie dla światowej polityki, gospodarki 

i procesów społecznych. 

Bezpieczeństwo globalne i regionalne jest również kształtowane przez nie-

stabilność poszczególnych regionów świata. Współcześnie istnieje wiele ognisk 

zapalnych (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie), które mogą stać się zarzewiem 

konfl iktu na szerszą skalę. Sytuacji tej towarzyszy niebezpieczne zjawisko 

proliferacji broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Powoduje to 

erozję reżimów rozbrojeniowych, a w konsekwencji prowadzić może do ich 

rozpadu. 

W wymiarze globalnym poważnym wyzwaniem jest grupa państw upa-

dłych i upadających, których wewnętrzna strukturalna słabość, brak skutecz-

nej kontroli swego terytorium czy wręcz wewnętrzny rozpad negatywnie od-

działują na sytuację w ich sąsiedztwie.

Prognozuje się, że w nadchodzących dekadach poszerzać się będzie skala 

wyzwań i zagrożeń transnarodowych i asymetrycznych. Terroryzm będzie za-

grożeniem, do przeciwdziałania któremu państwa muszą przygotowywać się 
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w nie mniejszym stopniu niż do zagrożeń wojennych. Aktywność terrorystów 

przenosi się również do cyberprzestrzeni, która w coraz większym stopniu bę-

dzie się stawać obszarem rywalizacji i konfrontacji, także między państwami. 

Poważne wyzwanie niesie ze sobą słabnąca rola organizacji międzynaro-

dowych, co wyraża się w trudnościach uruchomienia przez nie skutecznych, 

powszechnych mechanizmów współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Dotyczy to 

zwłaszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w wymiarze regionalnym 

(europejskim) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Obserwowany jest proces relatywnego zmniejszania się do niedawna wręcz 

hegemonistycznej pozycji Stanów Zjednoczonych. Nie zmienia to jednak faktu, 

że w perspektywie nadchodzących dwóch dekad będzie to wciąż najpotężniej-

sze państwo świata, zarówno pod względem potencjału militarnego, jak i wy-

sokości dochodu narodowego oraz udziału w światowych obrotach rynków ka-

pitałowych i towarowych. Przewidywania, które zakładają radykalny, szybszy 

od obecnego, rozwój tzw. mocarstw wschodzących (często również określanych 

jako BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) i wysunięcie się na pierwszą pozy-

cję Chin, biorą pod uwagę tylko wysokość PKB. Jednak Stany Zjednoczone są 

i pozostaną emitentem waluty, w której zgromadzona została zdecydowana 

większość rezerw fi nansowych świata, oraz światowym liderem w rozwoju no-

woczesnych technologii.

Bezpieczeństwo Europy determinowane jest zasadniczo przez cztery czyn-

niki: NATO, Unię Europejską, strategiczną obecność USA oraz relacje 

z Rosją. 

NATO jest i najprawdopodobniej pozostanie najpotężniejszym i najskutecz-

niejszym sojuszem polityczno-militarnym w skali całego globu. Organizacja ta 

na nowo zdefi niowała swoje zadania w zmienionej po zakończeniu „zimnej 

wojny” sytuacji międzynarodowej, dodając do swej rdzennej misji obrony ko-

lektywnej dwie nowe: opanowywanie kryzysów (w polskiej nomenklaturze na-

zywane też zarządzaniem lub reagowaniem kryzysowym) oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa przez współpracę (bezpieczeństwo kooperatywne). Obecnie 

głównym wyzwaniem, przed jakim stoi NATO, jest zdefi niowanie jego roli 

w okresie „postafgańskim”. W tym względzie kluczowa będzie odpowiedź na 

pytanie: czy po okresie dwóch dekad pozimnowojennej ekspansji Sojusz po-

winien przejść do nowej fazy konsolidacji wokół podstawowej funkcji gwa-

rantowania bezpośredniego bezpieczeństwa swoich członków, czy też powinien 

kontynuować zagospodarowywanie operacyjnie i instytucjonalnie swej global-

nej roli? Wydaje się, że potrzebna jest przede wszystkim konsolidacja wokół 

funkcji obronnej, która przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeń-
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stwa wszystkich państw Sojuszu i w efekcie zwiększy ich wolę i gotowość do 

angażowania się w, konieczne także w przyszłości, operacje out of area.

Unia Europejska weszła od połowy 2008 r. w fazę kryzysu oraz spadają-

cej dynamiki wspólnej gospodarki. Mimo tego próbuje strukturalnie dostoso-

wać się do nowych wyzwań, spośród których najtrudniejszymi są kryzys strefy 

euro oraz trudności z rozwojem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 

(WPBiO). Innym poważnym wyzwaniem dla Europy jest jej niska samowy-

starczalność surowcowa, która tylko częściowo jest rekompensowana przez 

wytwarzanie energii ze źródeł alternatywnych. 

Najpoważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Unii 

Europejskiej dotyczą fi nansów. Jeżeli państwa członkowskie UE zechcą i będą 

w stanie podporządkować się rygorom naprawczym, a polityka makroekono-

miczna w strefi e euro zostanie zreformowana (przede wszystkim w celu zwięk-

szenia zakresu wspólnotowej polityki fi skalnej), kryzys powinien zostać prze-

zwyciężony.

Szczególnie ważnym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jest aktualizacja 

Europejskiej strategii bezpieczeństwa z 2003 r.

Strategiczna (polityczno-wojskowa i gospodarcza) obecność USA 

w Europie to nadal fundament bezpieczeństwa europejskiego. Szereg niewia-

domych rodzi się w związku z coraz bardziej widoczną reorientacją strategicz-

ną USA w kierunku Azji i Pacyfi ku. 

Ważnym czynnikiem zewnętrznym, rzutującym na stan bezpieczeństwa 

Polski, są relacje między Rosją a Zachodem. Dzisiaj trudno jest określić ich 

klarowną perspektywę. Czy Rosja będzie utrzymywać kurs na odbudowę swo-

jej mocarstwowości, nie licząc się z innymi, zwłaszcza kosztem sąsiadów? Czy 

też nastąpi zmiana tego kursu na rzecz współpracy w budowaniu wspólnego 

bezpieczeństwa? Dzisiaj bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz kon-

tynuacyjny, niekorzystny dla Polski.

Mimo kryzysu w strefi e euro i stagnacji gospodarczej, różnic w poziomie 

życia, dochodów oraz dostępu do dóbr i usług, nasilającego się kryzysu de-

mografi cznego, a także istnienia na obszarach peryferyjnych punktów zapal-

nych, które w niesprzyjającej sytuacji mogą przerodzić się w konfl ikty, Europa 

wciąż powszechnie postrzegana jest jako kontynent dobrobytu i pokoju. Jej 

centrum (Unia Europejska) wciąż też stanowi istotną siłę przyciągania dla 

innych państw.

Wyzwania i zagrożenia dla Polski, wynikające z analizy zewnętrznego 

środowiska bezpieczeństwa, mają przede wszystkim niemilitarny charakter. 

Najpoważniejsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa pozamilitarnego, 
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z którymi będzie musiała się zmierzyć Polska, wiążą się z zapewnieniem nie-

zakłóconego rozwoju gospodarczego państwa, stabilnej sytuacji fi nansowej 

i spójnej, dalekosiężnej polityki społecznej uwzględniającej przeciwdziałanie 

nadchodzącemu niżowi demografi cznemu. Istotne dylematy strategiczne, ja-

kim Polska będzie musiała stawić czoło w perspektywie nadchodzącego dwu-

dziestolecia, związane są także z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania dekapitalizacji infrastruktury prze-

mysłowej i transportowej. Dekapitalizacja, a często również dewastacja infra-

struktury powodują, że z każdym rokiem wzrasta ryzyko wystąpienia kata-

strof o podłożu przemysłowym i technicznym. 

Wciąż istotne pozostają też zagrożenia militarne. Mogą one zwłaszcza 

mieć charakter kryzysów polityczno-militarnych, prowokowanych dla wy-

wierania presji strategicznej w ramach bieżącej polityki, bez przekracza-

nia progu wojny. Działania takie mogą przejawiać się w formie skokowej 

rozbudowy potencjału militarnego w pobliżu polskich granic, praktycznej 

demonstracji siły, czy szantażu militarnego. Nie można jednak wykluczyć 

także bezpośrednich zagrożeń zbrojnych. Wśród nich należy wyróżnić dwa 

rodzaje: po pierwsze – zagrożenia, które najogólniej można określić atery-

torialnymi (w których przeciwnik nie ma zamiaru opanować atakowanego 

terytorium), czyli uderzenia punktowe, selektywne, o świadomie ograniczo-

nej skali i zasięgu (często skryte, z tylko „domyślnym autorstwem”), obliczo-

ne na szantażowanie państwa bądź też zmuszenie do odpowiedniego kro-

ku politycznego w warunkach izolacji od szerszego systemu bezpieczeństwa 

międzynarodowego (np. bez uruchamiania NATO, w wyniku tworzenia tzw. 

sytuacji trudnokonsensusowych, w których trudno byłoby o uzyskanie zgody 

wśród sojuszników co do sposobu i zakresu reakcji); po drugie – zagrożenia 

związane z sytuacją dzisiaj zdecydowanie mniej prawdopodobną, ale jedno-

cześnie najbardziej niebezpieczną, a więc wojną na dużą skalę. Tego rodzaju 

wojna mogłaby mieć miejsce w warunkach radykalnej zmiany obecnego kur-

su polityki międzynarodowej, a więc musiałaby zostać poprzedzona raczej 

długotrwałą zmianą sytuacji politycznej i strategicznej w świecie. W związ-

ku z tym byłby czas na przygotowanie reakcji, w tym także tej kolektywnej, 

czyli całego Sojuszu, którego członkiem jest Polska.

Polska jako państwo członkowskie NATO i UE jest benefi cjentem pozy-

tywnych przemian politycznych i gospodarczych w Europie. Prognozując we-

wnętrzne warunki bezpieczeństwa, należy zdecydowanie wykluczyć wewnętrz-

ne zagrożenie militarne (bunt, pucz). Istnieje natomiast ryzyko poszerzania 

się zorganizowanej – zwłaszcza o charakterze transnarodowym – przestęp-
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czości zbrojnej (z użyciem broni na większą skalę, np. w ramach porachun-

ków grup przestępczych). Jednym z prawdopodobnych zadań Sił Zbrojnych 

RP będzie tradycyjne wsparcie innych struktur państwa w likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych i katastrof technicznych lub pomoc służbom państwowym 

w przeciwdziałaniu niekontrolowanej masowej migracji ludności na teryto-

rium Polski.

Ocena środowiska bezpieczeństwa oraz kierunków jego rozwoju w wy-

miarze globalnym, regionalnym (europejskim) i krajowym w nadchodzącym 

dwudziestoleciu pozwala nakreślić trzy scenariusze możliwego kształtowania 

się strategicznych warunków bezpieczeństwa: integracyjny – z przewagą po-

zytywnych i pożądanych zjawisk i tendencji, oznaczający sukcesywne umac-

nianie obecnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego; dezintegra-

cyjny – z przewagą niekorzystnych i niebezpiecznych zjawisk zewnętrznych 

i wewnętrznych, oznaczających stopniową degradację lub wręcz rozpadanie 

się obecnego systemu bezpieczeństwa; ewolucyjny – zakładający kontynuację 

względnej równowagi zjawisk pozytywnych i negatywnych, co oznaczałoby 

utrzymywanie się przez dłuższy czas obecnej względnej niestabilności bezpie-

czeństwa międzynarodowego charakteryzującej się nieregularnymi wybucha-

mi kryzysów i próbami ich doraźnego opanowywania.

Za najbardziej prawdopodobny uznaje się scenariusz ewolucyjny.

Koncepcja działań strategicznych (strategia operacyjna)

Sytuacja bezpieczeństwa Polski, zmieniająca się nieustannie pod wpływem 

zarówno szans występujących w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym, 

jak i nowych wyzwań i zagrożeń, wymaga dostosowania strategii działania 

państwa (strategii operacyjnej) tak, aby gwarantowała ona optymalne osiąga-

nie celów strategicznych w każdych warunkach.

Stosownie do prognostycznych scenariuszy rozwoju środowiska bezpieczeń-

stwa można nakreślić trzy opcje strategii operacyjnej Polski: opcję maksy-

malnego umiędzynarodowienia bezpieczeństwa Polski, która odpowiada sce-

nariuszowi integracyjnemu; opcję autarkii strategicznej (samodzielności i sa-

mowystarczalności), która odnosi się do scenariusza dezintegracyjnego; opcję 

zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia bezpieczeństwa 

Polski, odpowiadającą scenariuszowi ewolucyjnemu.

Rekomendowaną jest opcja trzecia, z uwzględnieniem jednakże gotowości 

do realizacji także pozostałych opcji, gdyby pojawiła się taka możliwość lub 
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konieczność. Oznacza to, że działania strategiczne na rzecz bezpieczeństwa 

powinny koncentrować się wokół trzech głównych priorytetów:

•  utrzymania własnej determinacji i gotowości do działania w pełnym 

spektrum dziedzin, obszarów i sektorów bezpieczeństwa narodowego, 

z uwzględnieniem zwłaszcza tych, w których sojusznicze działanie 

może być utrudnione; 

•  umacniania międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa poprzez po-

głębianie procesów integracyjnych w obszarze euroatlantyckim, opar-

tych na wspólnocie interesów i wartości, zwłaszcza w ramach syste-

mu kolektywnej obrony NATO, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony UE oraz strategicznych partnerstw (w tym z USA), a w ich 

ramach – strategicznego dobrosąsiedztwa; 

•  wspierania i selektywnego udziału w międzynarodowej aktywności 

na rzecz zapobiegania powstawaniu nowych źródeł zagrożeń lub roz-

przestrzenianiu się już istniejących kryzysów w wymiarze ponadre-

gionalnym, na podstawie wyraźnego mandatu międzynarodowego.

Powyższe priorytety operacyjne powinny znaleźć swoje szersze rozwinię-

cie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a w ślad za nią w Polityczno-

Strategicznej Dyrektywie Obronnej RP (lub poszerzonej o kwestie pozamilitarne 

– Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Bezpieczeństwa Narodowego RP).

Koncepcja przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego 

(strategia preparacyjna)

Stosownie do możliwych wariantów strategii operacyjnej dadzą się sformu-

łować trzy opcje strategii preparacyjnej: umiędzynarodowienia systemu bez-

pieczeństwa narodowego (odpowiadającą opcji maksymalnego umiędzynaro-

dowienia bezpieczeństwa Polski), usamodzielnienia systemu bezpieczeństwa 

narodowego (odpowiadającą opcji autarkii strategicznej) oraz zrównoważo-

nego integrowania systemu bezpieczeństwa narodowego (odpowiadającą opcji 

zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia bezpieczeństwa 

Polski). 

Za najbardziej zasadną uznaje się opcję ostatnią, tj. zrównoważonego inte-

growania systemu bezpieczeństwa narodowego. Składa się na nią przygotowa-

nie systemu bezpieczeństwa zarówno do wykorzystywania szans wynikających ze 

współpracy międzynarodowej, jak i racjonalne rozwijanie zdolności do wspólnego 



 23 

SYNTEZA BIAŁEJ KSIĘGI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

z sojusznikami lub samodzielnego – w razie potrzeby – przeciwstawienia się za-

grożeniom militarnym i niemilitarnym. Szczególną specjalnością strategiczną pol-

skiego systemu bezpieczeństwa powinny być zdolności przeciwzaskoczeniowe. Jest 

to opcja ekstrapolacji rozpoczętych już obecnie procesów transformacji systemu 

bezpieczeństwa. Jej realizacja musi jednakowoż uwzględniać także koncepcyjne 

i planistyczne przygotowanie do dwóch pozostałych opcji, gdyby pojawiła się taka 

możliwość lub konieczność.

Uznając opcję zrównoważonego integrowania systemu bezpieczeństwa 

narodowego za zasadną i realistyczną, można określić następujące główne 

zadania w zakresie przygotowania (utrzymywania, doskonalenia i transfor-

macji) tego systemu: ustanowienie podstaw prawnych i organizacyjnych zin-

tegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego – obecnie jego podsystemy 

(i tworzące je ogniwa) funkcjonują raczej w oderwaniu od siebie, a podstawy 

prawne są niepełne i rozproszone; ustanowienie zasad i procedur polityczno-

strategicznego kierowania systemem bezpieczeństwa narodowego, jednolitych 

we wszystkich stanach bezpieczeństwa (podsystem kierowania). Pozwoli to 

stworzyć synergię systemu bezpieczeństwa narodowego w wyniku integracji 

podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, profesjonalizacji pod-

systemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz powszechności przygo-

towań podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych).

Powyższe założenia przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego 

RP mają charakter całościowy, odzwierciedlając interesy oraz potrzeby pań-

stwa i społeczeństwa. Mają zapewnić większą skuteczność, zlikwidować du-

blujące się kompetencje oraz pozwolić na bardziej racjonalne wydatkowanie 

środków przeznaczanych na bezpieczeństwo narodowe.

Zdecydowana większość rekomendacji może być wprowadzona w życie 

w ramach istniejącego porządku konstytucyjnego. Dalej idące zmiany w syste-

mie bezpieczeństwa narodowego wymagałyby zmian konstytucyjnych.
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