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WPROWADZENIE

W wyniku zmian, jakie si dokonay w wymiarze mi dzynarodowym i wewn trznym, Polska staje si pastwem demokratycznym i samorzdnym, b dc
jednoczenie suwerennym czonkiem NATO i Unii Europejskiej. Jest to znaczcy
fakt z punktu widzenia troski o zapewnienie bezpieczestwa pastwa jako instytucji politycznej, jednostek i grup spoecznych, z grup pastwow wcznie.
Zapewnienie wolnych od zakóce warunków bytu i rozwoju narodowego
wymaga szerokiego spojrzenia na konieczn do doskonalenia obecn i przysz organizacj bezpieczestwa narodowego w duszej i moliwej do wyobraenia perspektywie czasowej. Diagnoza obecnego stanu rzeczy i mylenie
o przyszym nie byoby moliwe, a cilej rzetelne, bez refleksji historycznej,
bez wykrycia staych uwarunkowa, praw i prawidowoci, które, jak pokazuje praktyka, decyduj o powtarzaniu si i istnieniu okrelonych sytuacji,
stanów rzeczy i okolicznoci. B dzie to podstaw do sformuowania strategicznych kierunków dziaa ksztatujcych bezpieczestwo narodowe, a take
szerokich oraz szczegóowych analiz i ocen w tym zakresie. A wszystko po to,
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by zapewni dalsze dziaania na rzecz ksztatowania rodowiska mi dzynarodowego i sytuacji wewn trznej w kraju, istnienie i funkcjonowanie pastwa
polskiego oraz jego obywateli w warunkach wyzwa i zagroe zewn trznych
oraz wewn trznych, a take zagwarantowania trwaego i zrównowaonego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego oraz zapewnienia silnej pozycji Polski
na arenie mi dzynarodowej.
Pastwo nie jest organizacj wyizolowan i stanowi element stosunków
mi dzynarodowych, co sprawia, e nie tylko jego wasne interesy, lecz take
interesy innych podmiotów tyche stosunków skadaj si razem na uzyskane
rezultaty na polu bezpieczestwa narodowego. Bezpieczestwo narodowe jest
wi c wypadkow interesów indywidualnych, narodowych oraz mi dzynarodowych; wród nich znajd si te, które okrela si jako ywotne, wane i inne
(istotne) interesy. Zwizane s z nim te wartoci, które przesdzaj o bezpiecznym trwaniu pastwa jako podmiotu stosunków mi dzynarodowych oraz
spoeczestwa (narodu) jako najistotniejszego czynnika konstytutywnego demokratycznego pastwa.
Klasycznie pojmowane bezpieczestwo pastwa dotyczyo pastwa jako
instytucji politycznej, terytorialnej i przymusowej, a co za tym idzie, poza
sfer integralnoci terytorialnej i nienaruszalnoci granic, wizao si z zapewnieniem ochrony jego suwerennoci, a take z utrzymaniem porzdku
w zbiorowoci zorganizowanej w pastwo, gównie pod ktem jej podlegania
ciau wadczemu, jego nakazom i zakazom. Dugo trwao, zanim w tej szczególnej natury organizacji spoecznej doszo do wzrostu zada w zakresie jego
wewn trznej i zewn trznej aktywnoci, a w konsekwencji do rozszerzenia problematyki bezpieczestwa; z czasem ze wspólnego korzenia (organizacji wojskowej) wyodr bniy si róne wyspecjalizowane organizacje, strae, suby,
inspekcje i inne instytucje suce zapewnianiu bezpieczestwa. Jednak nie
tylko aktywno wymienionych wyej podmiotów stanowia o poziomie zdolnoci pastwa do przeciwstawienia si rónym zagroeniom. Od zawsze silne
przywództwo, sprawna i zr czna dyplomacja, silna gospodarka, waciwa organizacja pastwa, w tym jego administracji i spoeczestwa, gównie w celach obronnych, i wysokie morale narodowe stanowiy równie znaczce wyznaczniki bezpieczestwa pastwa.
Mimo post pu cywilizacyjnego, dynamicznego wzrostu si wytwórczych
czowieka, i moliwoci radzenia sobie z licznymi trudnociami ronie liczba,
rozmiar i dotkliwo zjawisk dezorganizujcych ycie spoeczne, gospodarcze
i polityczne narodów i rodowiska mi dzynarodowego. Nie ma ani chwili
wolnej od rónych konfliktów – tragedii wywoanych dziaalnoci czowieka
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wymierzonej przeciwko czowiekowi (rozmylnie lub przez zaniedbanie),
awarii, katastrof i kl sk spowodowanych zarówno przez ludzi, jak i przez sam natur . Cay paradoks w rozwoju ludzkoci wyraa si tym, e im wi kszy
jest jego poziom, tym wi kszy jest zakres sytuacji trudnych i niebezpiecznych,
dotkliwie wpywajcych na wraliwe dziedziny ycia poszczególnych ludzi,
grup spoecznych, narodów i caej spoecznoci mi dzynarodowej.
Wspóczenie, jak nigdy dotd, narody demokratyczne oprócz troski o bezpieczestwo pastwa jako instytucji politycznej dostrzegaj potrzeb zabiegania o bezpieczestwo jednostki i grup spoecznych, wobec rónych wyzwa
i zagroe, nie tylko natury mi dzynarodowej, lecz take tych, pojawiajcych
si wewntrz zoonej natury pastwa i rodowiska naturalnego. Z tego te
wzgl du zwi kszona grupa ochranianych dóbr oraz podmiotów wyraajcych
potrzeb ich zdobywania i posiadania wymusza konieczne dziaania na rzecz
doskonalenia organizacji pastwa sucej realizacji celów bezpieczestwa.
To ju bowiem nie tylko kwestia organizacji na rzecz ochrony i obrony takich
dóbr, jak suwerenno wadzy, integralno terytorialna, nienaruszalno granic oraz porzdek wewn trzny, lecz take wielu innych, bliskich jednostce
ludzkiej, maym grupom spoecznym i w kocu wszystkim czonkom spoecznoci pastwowej i mi dzynarodowej. W konsekwencji w bezpieczestwie narodowym dostrzegamy problemy natury politycznej, ekonomicznej i militarnej
na równi ze sprawami bezpieczestwa kulturowego, ekologicznego, spoecznego, publicznego, powszechnego i wielu innych, skadajcych si na istot
przedmiotowej problematyki.
W miejsce klasycznego bezpieczestwa pastwa pojawia si zatem nowa
kategoria, jak jest bezpieczestwo narodowe. Sytuacja ta nie wymusia podj cia stosownych dziaa w krótkim czasie, bowiem od dziesitek lat dochodzilimy do mylenia i dziaania kategoriami bezpieczestwa narodowego szerzej ni tylko przez pryzmat konfrontacji zbrojnej mi dzy podmiotami stosunków mi dzynarodowych. Efektem tych dziaa jest powstawanie, obok ju istniejcych, wielu szczegóowych (operacyjnych) systemów na polu bezpieczestwa1. Zazwyczaj s one od siebie niezalene, cho korzystaj z wielu narz dzi, którymi si jednoczenie posuguj, dublujc przy tym swoje zadania
z nachodzcymi na siebie kompetencjami organów zarzdzajcych i krzyujcymi si relacjami porzdkujcymi. Mnogo systemów to przede wszystkim
wyzwanie organizacyjne, którego efektem w Polsce ma by powoanie do ycia systemu bezpieczestwa narodowego, którego formalne ustanowienie ma
1

Zob. W. K i t l e r, Bezpieczestwo narodowe RP. Podstawowe kategoria. Uwarunkowania.
system, Warszawa: AON 2011, s. 267-277.
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doprowadzi do uporzdkowania pltaniny dziaa organizacyjnych i aktów
prawnych regulujcych te tak wane kwestie.
W zwizku z powyszym zarówno w teorii, jak i praktyce pojawia si nierozwizany problem, którego istota sprowadza si do pytania o natur bezpieczestwa narodowego, o istot zjawisk i prawidowoci rzdzcych w sferze funkcjonalnej i organizacyjnej pastwa, jak te trudnoci z wyjanieniem i zrozumieniem
tego szczególnego fragmentu wiata realnego. Wydarzenia po 1989 roku, których
Polska jest uczestnikiem, a take zmiana specyfiki zagroe biegn w takim tempie, e praktyka bezpieczestwa narodowego oczekuje silnego wsparcia teoretycznego na rzecz doskonalenia organizacji dziaa pastwa w tej materii.
Celem niniejszego artykuu jest scharakteryzowanie podstawowych zaoe
tworzonego od ponad dwudziestu lat Systemu Bezpieczestwa Narodowego
RP (SBN RP), a w konsekwencji procesu, w którym pojawiao si wiele koncepcji strategicznych; ich ukoronowanie stanowi wyniki Strategicznego Przegldu Bezpieczestwa Narodowego RP (SPBN) oraz prac administracji rzdowej nad strategiami rozwojowymi, a szczególnie Strategii rozwoju systemu
bezpieczestwa narodowego na lata 2011-2022 (dalej – SR SBN). Cel ten dotyczy równie okrelenia podstawowych wyzwa natury organizacyjnej, z którymi trzeba si upora, by zaproponowa i wdroy w ycie postulowany model SBN RP, zdolny do dziaania we wszystkich stanach bezpieczestwa,
przygotowany na kady scenariusz zagroe, adaptowany w swoich zdolnociach operacyjnych do wymogów okrelonego stanu rzeczy.
Scharakteryzujemy zatem m.in. zasadnicze elementy procesu tworzenia
i dochodzenia do obecnych koncepcji systemu bezpieczestwa narodowego,
a take omówimy podstawy metodologiczne podejcia do budowania idealnego realnego modelu tego systemu.
ledzc dziaania w tej dziedzinie, dochodzimy do wniosku, e w Polsce
nowoczesne podejcie do idei systemu bezpieczestwa narodowego zacz o
si dynamicznie rozwija po rozpadzie Ukadu Warszawskiego, za szczególny rozkwit nastpi po ogoszeniu strategii bezpieczestwa w 2007 roku.
Synteza koncepcji strategicznych bezpieczestwa narodowego pozwoli na zobrazowanie istoty przeobrae, których zasadnicz cech by brak skrystalizowanego i jednolitego podejcia do przedmiotowej kwestii.
Rozwój definicji SBN podlega ewolucji wraz z ewolucj poj cia bezpieczestwa narodowego (jak i bezpieczestwa pastwa). Nietrudno te zauway, e
w definicjach systemu bezpieczestwa narodowego dominuje pastwo jako zasadniczy beneficjent misji owego systemu, za w praktycznych dziaaniach zwizanych z tworzeniem SBN prym wiedzie podejcie przepenione myleniem ope-
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racyjno-interwencyjnym. Jego istota zawiera si w dziaaniu organizacyjnym na
rzecz przygotowania do dziaa interwencyjnych w celu zapobiegania i likwidacji
zagroe tzw. dynamicznych2. Niedoceniana jest za kwestia wyzwa i zagroe
„mi kkich”, „pezajcych”, które oddziauj na rozwój i byt narodowy m.in.
w sferze kulturowej, ekologicznej, spoecznej, ekonomicznej, i które nie wymagaj interwencji zbrojnej, akcji specjalnej, antyterrorystycznej, ratowniczej czy porzdkowej, lecz szeroko zakrojonych, rozoonych w czasie i adresowanych do
rónych podmiotów dziaa dyplomatycznych, normatywnych, ekonomicznych,
naukowo-technicznych i edukacyjnych.
Z trudem rodzia si koncepcja szerokiego traktowania systemu zarówno ze
wzgl du na podmiot, jak i przedmiot jego dziaalnoci. Ten stan rzeczy nie
jest jednak bezzasadny, powstaje bowiem pytanie o to, jak dalece moe by
posuni ta swoboda w rozszerzaniu klasycznego poj cia bezpieczestwa pastwa i konsekwentnie systemu bezpieczestwa pastwa. Czy wszelkie dziaania na rzecz ochrony i obrony wartoci bliskich jednostce, grupie spoecznej
i pastwu mona zaliczy do bezpieczestwa narodowego? A moe jednak
bezpieczestwo narodowe to nie to samo, co bezpieczestwo pastwa? Poniej zaprezentowane zostan ustalenia doktrynalne, ilustrujce rónorodno
i stopniow ewolucj przedmiotowej problematyki.

ZASADNICZE ETAPY
KSZTATOWANIA SI KONCEPCJI
SYSTEMU BEZPIECZE STWA NARODOWEGO RP
PO 1989 ROKU

Od 1990 roku, po przej ciu dziedzictwa lat ubiegych, pocz o si ksztatowa
mylenie i dziaanie strategiczne na rzecz zbudowania systemu bezpieczestwa
narodowego. Uwarunkowane wielu czynnikami natury politycznej, ekonomicznej, spoecznej i kulturowej potrzebowao niemal 20 lat, by ten wysiek zici si
w treci strategii bezpieczestwa narodowego, a potem w intensywnie rozpocz tych pracach administracji rzdowej (strategie rozwojowe) i administracji Prezydenta RP – BBN (Strategiczny Przegld Bezpieczestwa Narodowego RP). ledzc ów proces, mona zauway wiele spraw doniosych, ale i równie wiele zaniedba dotyczcych bezpieczestwa, b dcych wynikiem braku dowiadczenia
2

A s to, jak podaje Roman Kulczycki (System bezpieczestwa Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV:
Koncepcja systemu bezpieczestwa RP XXI wieku, Warszawa: AON 2004, s. 10): siy natury, awarie
techniczne, zagroenia publiczne, konflikty polityczno-militarne, terroryzm oraz wojny.
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w samodzielnym myleniu, utrwalonej od lat i dostrzegalnej obecnie ulegoci
wobec silniejszych aktorów sceny mi dzynarodowej, a take nieposzanowania
dorobku naukowego i zwykej ignorancji politycznej. Cz stokro wydarzenia polityczne, spoeczne gospodarcze i zjawiska naturalne przesdzay o takim, a nie
innym traktowaniu spraw, które powinny mie charakter uniwersalny. Na szcz cie prace rozpocz te od 2007 r. id w dobrym kierunku.
Analizujc ustalenia zawarte w dokumentach strategicznych z tego okresu,
zauwaamy, e mona wyróni kilku etapów3 ksztatowania si SBN:
– E t a p p i e r w s z y – to odziedziczenie spadku po okresie czonkowstwa
w Ukadzie Warszawskim i brak samodzielnoci strategicznej. Wówczas bezpieczestwo narodowe (cilej – pastwa) powizane byo gównie z polityk
obronn, a w konsekwencji rol systemu bezpieczestwa pastwa peni system
obronny pastwa. Pocztek tego etapu symbolizuje Doktryna obronna z 1990
roku, w której polityk wewn trzn pastwa powizano z proobronnym wychowaniem spoeczestwa, w szacunku do wszystkich narodów oraz ich demokratycznych dróg rozwoju. Nawet ogniwa ochrony pastwa oraz obrona cywilna
rozpatrywane byy pod ktem zada zwizanych z obronnoci pastwa. Skutki
mylenia strategicznego wyraonego w doktrynie pozostawiy trway lad nawet
w najnowszych dokumentach strategicznych. Okres ten trwa do 1992 roku4.
– E t a p d r u g i – to dugi okres z czterema dokumentami strategicznymi:
Zaoeniami polskiej polityki bezpieczestwa oraz Polityk bezpieczestwa
i strategi obronn Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 roku, a take Strategi
bezpieczestwa Rzeczypospolitej Polskiej i Strategi obronnoci Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 roku. Do tytuów i treci dokumentów strategicznych
wprowadzono poj cie bezpieczestwa pastwa, obejmujce bezpieczestwo
zewn trze i wewn trzne. Poj cie bezpieczestwa dotyczyo zarówno kwestii
politycznych, militarnych, jak i aspektów gospodarczych, ekologicznych, spoecznych i etnicznych. Zagroenia wewn trzne dotyczyy gównie zagroe
politycznych i spoeczno-ekonomicznych, które osabiaj struktur pastwa
i zwi kszaj jego podatno na presj zewn trzn, a w niewielkim stopniu
take zagroe wynikajcych z post pujcej degradacji rodowiska naturalnego. Gównym realizatorem zada w tym zakresie by w dalszym cigu system obronny pastwa (SOP), któremu powierzono misje obejmujce sprawy
3
Kryterium wyrónienia tych etapów stanowi ustalenia dokumentów strategicznych. Z innego
punktu widzenia byoby zapewne inaczej.
4
Zob. Uchwaa Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej
Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. z dnia 16 marca 1990 r. oraz zacznik: Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej.
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obronnoci poszerzone o kwestie ochrony rodowiska, bezpieczestwa energetyki jdrowej oraz ochrony ludnoci i majtku narodowego. Okres ten koczy si w 2003 roku.
– E t a p t r z e c i – zacz si od przyj cia nowej strategii, w której tytule
pojawia si wyraenie „bezpieczestwo narodowe” (Strategia bezpieczestwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku). Cho nie wnosi ona znaczcego post pu, to jednak warto zaznaczy, e cele polityki bezpieczestwa
niezmiennie zwizane byy z ochron suwerennoci i niezawisoci pastwa,
utrzymaniem nienaruszalnoci jego granic i integralnoci terytorialnej. Polityka pastwa suy miaa równie zapewnieniu bezpieczestwa obywateli,
ich praw i podstawowych wolnoci oraz demokratycznego porzdku w kraju,
stworzeniu niezakóconych warunków do rozwoju pastwa oraz wzrostu dobrobytu obywateli, a take ochronie dziedzictwa narodowego i tosamoci narodowej. Nadal gównym „aktorem” by SOP, jednak pojawiy si nowe sygnay
dotyczce pastwowego kompleksowego systemu reagowania kryzysowego i wewntrznych aspektów bezpieczestwa. Do wewn trznych aspektów zaliczono
wzmocnienie porzdku publicznego; przeciwdziaanie przest pczoci zorganizowanej i pospolitej; ochron ludnoci przed zagroeniami i skutkami kl sk ywioowych, katastrof ekologicznych, a take zapewnienie sprawnej i efektywnej
ochrony granicy pastwowej. Okres ten koczy si w 2007 roku.
– E t a p c z w a r t y – to czas narodzin nowego mylenia o bezpieczestwie
narodowym, symbolizowany Strategi bezpieczestwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r. oraz Strategi obronnoci Rzeczypospolitej Polskiej
z 2009 r. Jednym sporód wiodcych jej dokona jest wprowadzenie do nomenklatury dokumentów strategicznych poj cia system bezpieczestwa narodowego. Zapowiedziano tym samym podj cie prac konstrukcyjnych na rzecz
zbudowania takiego systemu, dajc sugestie, co do jego misji, zada i organizacji. Dynamiczny fragment tego etapu stanowi podj cie prac administracji
rzdowej i administracji Prezydenta RP (BBN-u) w ramach – odpowiednio –
strategii rozwojowych (w tym Strategii rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego RP 2011-2022) oraz Strategicznego Przegldu Bezpieczestwa Narodowego. Zanim jednak omówimy szerzej te ostatnie dziaania, powi my
cz  swych rozwaa ustaleniom strategii bezpieczestwa z 2007 roku, jake
istotnej dla dalszych poczyna w trudnym dziele budowania nowoczesnego
systemu bezpieczestwa narodowego.
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SYSTEM BEZPIECZE STWA NARODOWEGO
W USTALENIACH STRATEGII BEZPIECZE STWA Z 2007 ROKU

Nowe doktrynalne spojrzenie na SBN RP skrystalizowao si wraz z ogoszeniem Strategii bezpieczestwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w 2007
roku. Przedmiotem dalszej refleksji b d dwie ostatnie cz ci strategii, które
wnosz nowe wartoci do interesujcej nas problematyki. Na samym pocztku
rozdziau pt. Koncepcja bezpieczestwa narodowego. Cele i zadania sektorowe pojawia si zapis, mówicy o tym, e: „Warunkiem osigni cia celów
strategicznych5 jest wykorzystanie caego zakresu dost pnych instrumentów
i dziaa politycznych, gospodarczych, wojskowych i dyplomatycznych6. Zacieranie si rónic mi dzy wewn trznymi i zewn trznymi aspektami bezpieczestwa wymaga caociowego podejcia. […] Trzeba konsekwentnie realizowa dziaania, umacniajce bezpieczestwo pastwa i jego obywateli oraz
polepszajce warunki rozwoju spoeczestwa”7. Przyj to te, e do dziaa
tych nale w szczególnoci: wzmacnianie suwerennoci politycznej i ekonomicznej Polski; zapewnienie wzrostu dobrobytu spoeczestwa i poprawy
jakoci ycia obywateli; unowoczenianie si zbrojnych i rozwijanie ich zdolnoci wspódziaania z armiami sojuszniczymi; umacnianie mi dzynarodowej
pozycji i wizerunku Polski oraz zwi kszanie jej udziau w ksztatowaniu rodowiska mi dzynarodowego. Peni zakresu nowoczenie postrzeganego bezpieczestwa narodowego obrazuje dalsza cz  rozdziau. Okrelono bowiem
cele i zadania sektorowe w zakresie bezpieczestwa zewn trznego, militarnego, wewn trznego, obywatelskiego, spoecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz informacyjnego i telekomunikacyjnego.
Nowatorsko (po raz pierwszy w strategii) uj to problematyk SBN RP
(rozdzia 4). Wedle postanowie strategii „Na system ten skadaj si wszystkie odpowiedzialne za bezpieczestwo w wietle Konstytucji RP i waciwych
ustaw organy oraz instytucje nalece do wadz ustawodawczych, wykonawczych i sdowniczych, w tym Parlament, Prezydent RP, Rada Ministrów
i centralne organy administracji rzdowej. Wanymi jego elementami s siy
zbrojne oraz suby i instytucje rzdowe zobowizane do zapobiegania i prze5

Jako nadrz dny cel strategiczny przyj to „[…] zapewnienie korzystnych i bezpiecznych
warunków realizacji interesów narodowych poprzez eliminacje zewn trznych i wewn trznych
zagroe, redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwa
i umiej tne wykorzystywanie pojawiajcych si szans”. Zob. Strategia bezpieczestwa narodowego Rzeczypospolite Polskiej z 2007 r., pkt 16, s. 5.
6
Por. pkt 39.
7
Tame, pkt 38, s. 10.
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ciwdziaania zagroeniom zewn trznym, zapewnienia bezpieczestwa publicznego, prowadzenia dziaa ratowniczych oraz ochrony ludnoci i mienia
w sytuacjach nadzwyczajnych, a take – w zakresie przewidzianym w Konstytucji RP i waciwych ustawach - wadze samorzdowe oraz inne podmioty
prawne, w tym przedsi biorcy tworzcy potencja przemysowoobronny”8. Za
wyjtkowo pilne uznano zadanie nadania Systemowi Bezpieczestwa Narodowego RP charakteru w peni zintegrowanej, spójnej i uporzdkowanej caoci, co z kolei wymaga modyfikacji rozwiza prawnych, precyzyjnego okrelenia kompetencji poszczególnych jego skadników, w tym organów kierujcych, poprawy skutecznoci i moliwoci wspódziaania mi dzyresortowego,
a take usprawnienia komunikacji mi dzy wszystkimi elementami systemu.
Interesujco wyglda podejcie do struktury SBN, w której wyróniono
podsystem kierowania bezpieczestwem narodowym (PK BN) oraz podsystemy wykonawcze. Przyj to, e naczelnym zadaniem pierwszego z nich jest
zapewnienie cigoci podejmowania decyzji i dziaa w celu utrzymania bezpieczestwa. Ustalono te, e PK BN: „[…] realizuje ponadto przedsi wzi cia
zwizane z monitorowaniem róde, rodzajów, kierunków i skali zagroe;
zapobieganiem powstawaniu zagroe bezpieczestwa narodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; zapobieganiem skutkom tych zagroe oraz ich usuwaniem, a take kierowaniem obron narodow”9. Tworz go za organy wadzy publicznej i kierownicy jednostek
organizacyjnych, które wykonuj zadania zwizane z bezpieczestwem narodowym oraz organy dowodzenia Si Zbrojnych RP. Szczególn rol w kierowaniu bezpieczestwem narodowym przypisano, zgodnie ze stanem prawnym
w RP, Parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów10.
Caociowe podejcie do kwestii kierowania rozszerza znan nam problematyk , regulowan ustaw o powszechnym obowizku obrony i aktem wykonawczym do niej w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym, o problematyk szersz anieli obronna, bo dotyczc
dziaania wobec wielu innych ni tylko militarnych zagroe. Obrazuje to
równie interpretacja systemów wykonawczych, która zostaa oparta na for8

Pkt 83, s. 21.
Pkt 89, s. 22.
10
Por. Strategia obronnoci Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r., pkt 60, 61 i kolejne, s. 13-14.
Takie, a nie inne uj cie przedmiotowej problematyki w strategii bezpieczestwa narodowego potwierdza wielokrotnie wysuwane w niniejszej pracy wnioski i tezy, e zarówno system obronny
pastwa, jak i caa dziedzina obronna (obrony narodowej pojmowanej szeroko) stanowi podstawowe róda mylenia i dziaania konstruktywnego w dziedzinie bezpieczestwa narodowego.
9
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malnej konstrukcji pastwa jako caoci. W obecnej sytuacji naley uzna, e
lepszego wyjcia nie byo.
Podsystemy wykonawcze, wedug postanowie strategii, maj tworzy siy
i rodki pozostajce we waciwociach ministrów kierujcych dziaami administracji rzdowej, centralnych organów teje administracji, wojewodów, organów samorzdu terytorialnego oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za
realizacj ustawowo okrelonych zada w zakresie bezpieczestwa narodowego. Podstawowym ich zadaniem ma by wczesne rozpoznawanie wyzwa
i zapobieganie zagroeniom bezpieczestwa kraju, a w razie ich wystpienia
– przeciwdziaanie negatywnym nast pstwom. Równie istotnym zadaniem wymienionych podmiotów11 jest zwi kszanie potencjau pastwa i jego zdolnoci
do realizacji interesów narodowych.
Ogrom zada i dziaa na rzecz zapewnienia bezpieczestwa w poszczególnych podsystemach wykonawczych wiadczy o szerokim podejciu do problematyki bezpieczestwa narodowego. Mona nawet wtpi, czy mieci si
on jeszcze w domenie SBN czy raczej znacznie przekracza jego moliwoci
i roci wobec niego zbyt wielkie oczekiwania, które mieszcz si w szerszej
materii dziaa pastwa i zabiegów usprawniajcych jego funkcjonowanie na
arenie mi dzynarodowej i krajowej.
Dwa lata po ogoszeniu omawianej strategii bezpieczestwa ukazaa si ,
przez duszy czas zapomniana, strategia obronnoci RP jako strategia sektorowa do tej pierwszej. Jej tre potwierdza tez , e obrona narodowa (poj ta
szeroko) oraz SOP stanowi gówne ródo refleksji i twórczego dziaania nad
bezpieczestwem narodowym oraz SBN. Mao tego, mona przyj, e
sprawy obronne (obronnoci) stanowi wyj ty z materii bezpieczestwa fragment rzeczywistoci, zwizanej z zapewnieniem wolnych od zakóce warunków bytu i rozwoju narodowego. Przyj to bowiem, e „[…] obronno jest
dziedzin bezpieczestwa narodowego, stanowic sum wszystkich cywilnych i wojskowych przedsi wzi  majcych na celu zapobieganie i przeciwstawienie si wszelkim potencjalnym zagroeniom bezpieczestwa pastwa,
zarówno militarnym, jak i pozamilitarnym, mogcym doprowadzi do kryzysu
polityczno-militarnego”12. Krótko rzecz ujmujc, dziaanie na rzecz zapewnienia bezpieczestwa narodowego ukierunkowane na przeciwdziaanie wszelkim
11
W Strategii uyto wyraenia: „Równie istotnym zadaniem tych s  u  b” (podkrelenie moje
– W. K.). Jest to niezbyt trafne uj cie podmiotów, wród których znajduj si te takie, które nie
maj statusu suby (siy zbrojne, agencje, przedsi biorcy).
12
Por. W. K i t l e r, Obrona narodowa III RP. Poj cie. Organizacja. System, Warszawa: AON
2002, s. 54.
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zagroeniom, jeliby te miay doprowadzi do kryzysu polityczno-militarnego
(ale i wojny – W. K.), okrelono jako obronno pastwa (obron narodow).
W konsekwencji nie dziwi silny zwizek nie tylko przedmiotowy, ale
i podmiotowy obydwu strategii, co wynika gównie z praktycznego wymiaru
bezpieczestwa i obronnoci. wiadcz o tym rozlege treci strategii obronnoci, dotyczce m.in.: analizy rodowiska bezpieczestwa mi dzynarodowego; celów strategicznych w dziedzinie obronnoci; podstawowych zaoe
obronnoci; reagowania na zewn trzne zagroenie pastwa; systemu obronnego pastwa; podsystemu kierowania obronnoci pastwa; podsystemu militarnego oraz niemilitarnego; zada obronnych; przygotowa obronnych oraz
transformacji systemu obronnego pastwa.
Podsumowujc kwesti silnych i szczególnych powiza bezpieczestwa
narodowego z obron narodow, naley stwierdzi, e system kierowania bezpieczestwem narodowym nadal si wywodzi z prawodawstwa obronnego, bo
szczegóy w tej kwestii ustala rozporzdzenie rady ministrów13 jako akt wykonawczy do ustawy obronnej.
Majc na uwadze dotychczasowe ustalenia, moemy wysun tez , i system obronny RP jest w Polsce jedynym moliwym do wyrónienia tworem
organizacyjnym, czcym niemal wszystkie podmioty wadzy publicznej oraz
caej sfery wykonawczej, którego misja ma dla pastwa charakter strategiczny
(kluczowy, ywotny), suy bowiem zapewnieniu ochrony suwerennoci i trwaoci pastwa, a take obrony przez zagroeniami ywotnych wartoci narodowych, jak przetrwanie, nienaruszalno granic, niezaleny (suwerenny) byt
i rozwój oraz biologiczne przeycie ludnoci.
Powysze rozwaania podkrelaj po raz kolejny wan prawidowo
w procesie budowania systemu bezpieczestwa narodowego, s te wyra nym
sygnaem o pojawiajcym si wyzwaniu w tej materii – koniecznoci uporzdkowania rónej natury silnych zwizków powstajcych mi dzy bezpieczestwem a obronnoci pastwa.
Szeroko postrzeganie bezpieczestwo narodowe jest jednak tak zoonym
zjawiskiem, e swym ogromem przytacza wr cz dziedzin obronn. Ta bowiem jest jedn z wielu dziedzin, które uzyskay ju dawno sw tosamo
i nie da si ich zaszeregowa do grupy zjawisk tworzcych klasyczny (tradycyjny) obraz systemu bezpieczestwa pastwa.

13

Zob. Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania
systemu kierowania bezpieczestwem narodowym, Dz.U. 2004, nr 98, poz. 978.
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KONCEPCJE SBN RP W WIETLE USTALE
STRATEGICZNEGO PRZEGL DU BEZPIECZE STWA NARODOWEGO
ORAZ OPRACOWYWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJ RZ DOW
STRATEGII ROZWOJOWYCH
– ANALIZA PORÓWNAWCZA

Nadzieje na konkretyzacj ustale dotyczcych SBN RP pojawiy si
w zwizku z pracami, które zostay zainicjowane przed kilkoma laty. W myl
najnowszych koncepcji dwóch orodków wadzy wykonawczej (odpowiednio:
Prezydenta RP, przy wiodcym udziale BBN oraz Rady Ministrów i MON we
wspódziaaniu z kilkoma ministrami i innymi organami) system bezpieczestwa narodowego w ogólnych zaoeniach postrzega si podobnie, jednak
z pewnymi rónicami co do ich struktury organizacyjnej.
Niemal zgodnie przyj to, e SBN to – odpowiednio – cao si (podmiotów),
rodków i zasobów przeznaczonych przez pastwo do realizacji zada w dziedzinie bezpieczestwa, odpowiednio do tych zada zorganizowana (w podsystemy
i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana14 lub te, e jest to cao si, rodków
oraz zasobów przeznaczonych przez pastwo do realizacji zada w dziedzinie
bezpieczestwa, odpowiednio do tych zada zorganizowana, utrzymywana i przygotowywana15.
Wi ksze rónice wystpiy w interpretacji struktury organizacyjnej przedmiotowego systemu. W Strategicznym Przegldzie Bezpieczestwa Narodowego (dalej – „Przegld”) przyj to, e skada si on z podsystemu (systemu)
kierowania i wielu podsystemów (systemów) wykonawczych, w tym: podsystemu obronnoci pastwa (obrony narodowej, bezpieczestwa militarnego);
podsystemu ochrony pastwa (bezpieczestwa cywilnego, niemilitarnego),
w tym ludnoci, instytucji pastwa, zasobów i infrastruktury oraz podsystemu
bezpieczestwa ekonomiczno-kulturowego (w tym ogniw wsparcia bezpieczestwa). W drugim za wypadku (w Strategii rozwoju SBN RP – SRSBN
RP), proponujc struktur SBN RP, autorzy SR SBN stwierdzaj, e b dzie on
rozwijany o dwa zasadnicze elementy, system obronny pastwa i system zarzdzania kryzysowego. Wizja tego systemu zakada, e b dzie si skada z:
14

Zacznik do zarzdzenia Nr 29 Szefa Biura Bezpieczestwa Narodowego z dnia 17
grudnia 2010 r. Regulamin Strategicznego Przegldu Bezpieczestwa Narodowego. Aneks nr 2
do Regulaminu SPBN.
15
Zob. Strategia rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego RP 2011-2022, MON we wspópracy z MSZ, MSWiA, MG, MRR, MI, MNiSW, MEN, RCB, Warszawa projekt z dnia 20 czerwca
2011 r., s. 3-4,51-54.
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podsystemu kierowania, obejmujcego: nadrz dny polityczny organ decyzyjny: Prezydent RP16 i Rada Ministrów17; poziomy kierowania administracji
publicznej: centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny; organy dowodzenia
SZ RP, z ND SZ w razie jego mianowania; zarzdzanie kryzysowe18 oraz podsystemów wykonawczych, jako wyspecjalizowanych w dziedzinie bezpieczestwa narodowego si i rodków pastwa: dyplomacja; siy zbrojne; suby
specjalne; formacje podlege MSWiA; zasoby wsparcia bezpieczestwa.
Zasadnicza rónica tkwi w podejciu do konstrukcji SBN, oprócz podsystemu kierowania, wspólnego dla obydwu wersji, podsystemy wykonawcze
maj inny charakter. W pierwszym wypadku s trzy zoone wielopodmiotowe
systemy – podejcie systemowe i funkcjonalne, za w drugim, to jednorodne
podmioty, cz sto o zhierarchizowanej strukturze – podejcie narz dziowe.
W wersji „firmowanej” przez BBN pojawiy si modyfikacje, a co najwaniejsze – doszo do zmiany podejcia do kwestii obronnej. W konsekwencji
moe doj do powrotu mylenia o sprawach obronnych w stricte klasycznym
tego sowa znaczeniu. A to moe oznacza, e sprawy obronne b d dotyczyy
kwestii obrony militarnej, realizowanej przez siy zbrojne i wspierajce je
podmioty. Pozostae misje i zadania, realizowane dotd w dziedzinie obronnej
(dyplomatyczne, informacyjne, ochronne i gospodarczo-obronne), mog si
sta domen innych podsystemów. W konsekwencji z efektu prowadzonych
dalej prac mona wycign wniosek, e: SBN bdzie traktowany jako wewntrznie skoordynowany ukad podsystemów kierowania i wykonawczych,
powizanych ze sob ze wzgldu na realizowan misj, jak jest zapewnienie
wolnego od zakóce funkcjonowania pastwa oraz bytu i rozwoju narodowego. Organizacja podsystemu kierowania bezpieczestwem narodowym
opiera si na rzeczywistej strukturze wadzy publicznej, a przede wszystkim
wadzy wykonawczej. Nie mona jednak zaprzeczy roli, jak w zakresie najogólniej poj tego kierowania peni wadza ustawodawcza, sdownicza i kontrolna. To jednak wadza wykonawcza (Prezydent RP i administracja publiczna) peni funkcje kierownicze, które przyjmuj posta (form ) zarzdzania. Ma ona bowiem mono: realizowania czerech zasadniczych funkcji kierowania (zarzdzania), tj. planowania, organizowania, motywowania i kontro16

Organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta jest RBN, za organem sztabowym BBN.
Autorzy nie maj sprecyzowanego stanowiska, kto b dzie peni funkcje opiniodawczo-doradcz, unikajc tego dylematy twierdz, ze b dzie to: „istniejcy [który? – W. K.] lub nowo powoany
organ KPRM”. Funkcj sztabow ma za peni RCB.
18
Jest to rzecz osobliwa, zamieszczenie w tej grupie elementów zarzdzania kryzysowego obok
innych, które to zarzdzanie realizuj.
17
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lowania; bezporedniego dysponowania zasobami materialno-energetycznymi
i informacyjnymi oraz stosowania przymusu (nacisku) wobec podmiotów
podporzdkowanych normom obowizujcego systemu prawnego. To, innymi
sowy, moliwo formuowania celów organizacji i sposobów ich osigania
(planowanie), podejmowania czynnoci organizatorskich, zach cania i przymuszania do okrelonych zachowa oraz sprawdzania zgodnoci stanu faktycznego ze stanem zamierzonym (kontrolowanie) dziaania i struktury organizacji formalnej, jak jest system bezpieczestwa narodowego.
Podsystemy wykonawcze systemu bezpieczestwa narodowego wedug
wniosków kocowych autorów Przegldu (z 2012 r.) powinny tworzy podsystemy wyrónione ze wzgl du na ich funkcjonalny charakter, dziaajce we
wszystkich stanach i okolicznociach funkcjonowania pastwa, a mianowicie:
podsystem ochronno-obronny19 (interwencyjny, operacyjny); podsystem spoeczny oraz podsystem gospodarczy. Podsystem ochronno-obronny powinien
stanowi przede wszystkim funkcjonalne poczenie dotychczasowego systemu obronnego i innych systemów szczegóowych w dziedzinie bezpieczestwa (ochrony ludnoci; bezpieczestwa i porzdku publicznego; ochrony granicy pastwowej; ochrony pastwa i jego porzdku konstytucyjnego; bezpieczestwa spoecznego, kulturowego itd.). Podsystem spoeczny powinien by
traktowany nie tylko jako podsystem wsparcia, lecz take jako zbiór rónego
rodzaju podmiotów (rzdowych, samorzdowych, pozarzdowych, przedsi biorców), zaangaowanych w tworzenie podstaw bezpieczestwa narodowego,
jak: wszechstronnie przygotowane zasoby osobowe; wiedza; nauka i technologia; prawo; edukacja; morale narodowe, patriotyzm, prawo itd. Z kolei podsystem gospodarczy to równie nie tylko zaplecze wsparcia materialnego
i usugowego, lecz take praktyczny „wytwórca” bezpieczestwa. Jego rola
(misja), poza oczywistym materialnym i usugowym wsparciem udzielanym
dziaalnoci w zakresie bezpieczestwa, polega na tworzeniu gospodarczych
i finansowych podstaw bezpieczestwa, sucych polepszaniu warunków
bytu i rozwoju spoeczestwa i pozycji mi dzynarodowej pastwa.
W treci kluczowej – z naszego punktu widzenia – strategii rzdowej, tj.
strategii rozwoju SBN, która z zaoenia ma okrela warunki funkcjonowania
oraz sposoby rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego20, susznie si oce19
Z rónych wzgl dów, gównie pragmatycznych, ostatecznie si proponuje, by podsystemy
wykonawcze stanowiy: podsystem obronny; podsystem ochronny; podsystem spoeczny oraz podsystem gospodarczy. Nastpia zatem pewna modyfikacja wersji wyjciowej z 2010 roku i wniosków kocowych Zespou IV „Systemu Bezpieczestwa Narodowego” z 2012 r.
20
Strategia rozwoju systemu bezpieczestwa…, s. 4.
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nia, e Strategia bezpieczestwa narodowego RP z 2007 r. sformuowaa definicj i stworzya teoretyczne podstawy funkcjonowania systemu bezpieczestwa
narodowego. Wyra nie jednak podkrelono, e „[...] brak wizji co do roli
i znaczenia strategii w naszym systemie prawnym oraz sektorowe podejcie do
kwestii bezpieczestwa, przesdziy o niewielkim przeoeniu zapisów dotyczcych budowy systemu bezpieczestwa narodowego na dokumenty wdroeniowe. W ten sposób rozwój zintegrowanego systemu bezpieczestwa narodowego21 pozosta nadal jednym z najwaniejszych wyzwa strategicznych”22.
Jako merytoryczna tego dokumentu zasuguje na uznanie, cho w kilku
kwestiach mona mie pewne zastrzeenia. Co jednak wynika z niej dla naszych rozwaa?
Analiza problematyki SBN uj ta w SR SBN jest cile zwizana z postanowieniami strategii bezpieczestwa z 2007 r., co wyra nie wskazuje na rozwojowy charakter dziaa w tej materii. Autorzy projektu zauwaaj, e dziaania
SBN zale od wielu czynników, do których zaliczaj: zdolno do reagowania na zmiany w rodowisku bezpieczestwa mi dzynarodowego oraz powstawanie zagroe zewn trznych i wewn trznych; jako potencjaów pastwa (gospodarczego, militarnego, naukowo-technicznego, moralnego, demograficznego, intelektualnego, wydajno pracy); trwao ustroju politycznego
i obowizujcych struktur pastwa; stopie zalenoci zewn trznej pastwa
(politycznej, gospodarczej, finansowej i technologicznej) oraz efektywno
tworzcych go podsystemów kierowania i wykonawczych, a ponadto: jako
rodowiska i skuteczno polityki ekologicznej; dynamika zmian liczby, struktury i skadu jakociowego ludnoci; stabilno zaopatrzenia ludnoci w artykuy spoywcze; zabezpieczenie przemysu w surowce oraz stabilny dost p do
zdywersyfikowanych róde energii23.
Godny uwagi jest fakt dostrzeenia roli SOP, który uwaany jest za zasadnicz form organizacji i dziaania SBN, oraz wskazania, e wan rol peni
równie system zarzdzania kryzysowego (SZK). Jednak w tym wypadku pojawia si logiczna sprzeczno. Polega ona na tym, e SOP jest form organizacji
SBN tak, jak si to próbuje wykaza w niniejszym artykule, za SZK w omawianej strategii, jak w ustawie, jest postrzegany jako element kierowania bezpieczestwem narodowym24. Enigmatycznie wr cz brzmi postanowienie zawarte w SR SBN, e SBN ma by poszerzony o dwa elementy: system obronny
21

W strategii rozwoju kraju jest to zintegrowany system bezpieczestwa pastwa.
Tame, s. 3.
23
Strategia rozwoju systemu bezpieczestwa…, s. 17-18.
24
S. 18.
22
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pastwa oraz system zarzdzania kryzysowego. Czy moliwe jest, aby równowanie traktowa SOP i SZK jako elementy SBN25, jeli pierwszy z nich jest
szczególnym przypadkiem organizacji i dziaania SBN (a wi c celowo utworzonego ukadu elementów kierowniczych i wykonawczych), za drugi tylko elementem systemu kierowania bezpieczestwem narodowym? Tym bardziej, e
autorzy strategii zauwaaj, i ustawa o zarzdzaniu kryzysowym nie rozwizaa jednoznacznie problemów kierowania bezpieczestwem. Mao precyzyjnie
wskazaa zalenoci mi dzy organizacj podsystemu kierowania bezpieczestwem narodowym (który jest elementem Systemu Obronnego Pastwa), a organizacj kierowania w sytuacjach kryzysowych. Jak wyjaniaj, ustawa ta
„[…] nie wskazaa «zada wspólnych» dla systemu obronnego pastwa i systemu zarzdzania kryzysowego26 oraz nie ustalia mechanizmów pynnego
przechodzenia od «stanu zwyczajnego» do nadzwyczajnego, i odwrotnie”27.
Diagnoza systemu bezpieczestwa narodowego dokonana w omawianym projekcie dokumentu zawiera jeszcze jedno trafne, zgodne z pogldami autora, spostrzeenie. Chodzi mianowicie o stwierdzenie faktu, e: „W sensie prawnym system bezpieczestwa narodowego nie stanowi zatem funkcjonujcej samodzielnie
struktury pastwowej”28, lecz mimo braku kompleksowej regulacji w tej materii
dziaania w zakresie bezpieczestwa s podejmowane nieprzerwanie.
Kolejn cz ci projektu strategii jest rozdzia trzeci (Wyzwania i wizja rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego RP), w którym nas najbardziej interesuje kwestia „Rozwój zintegrowanego systemu bezpieczestwa narodowego”.
Rysuje si w niej proponowany ksztat zintegrowanego29 SBN, którego zadaniem
ma by: „Przeciwstawienie si w sposób zintegrowany wszelkim zagroeniom dla
bezpieczestwa p a  s t w a, podejmowanie wyzwa i redukowanie ryzyka z wykorzystaniem wszystkich zasobów pastw […]”30 (podkrelenie moje – W. K.).
Oprócz koordynowanej przez MON Strategii rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego RP s równie inne rzdowe strategie rozwojowe31 (pro-
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Tame.
S. 20. Logiczne by byo stwierdzenie: „zada wspólnych dla systemu kierowania obronnoci
pastwa i systemu zarzdzania kryzysowego”, bo obydwa s elementami systemu kierowania bezpieczestwem narodowym.
27
Dodajmy, e zarzdzanie kryzysowe realizowane jest te w stanach nadzwyczajnych. Zob.
Planowanie cywilne w zarzdzaniu kryzysowym, red. W. Kitler, Warszawa: AON 2011.
28
Strategia rozwoju systemu bezpieczestwa…, s. 17.
29
Przymiotnik jest niepotrzebny, bowiem kady system ma w sobie cech integracji.
30
Tame, s. 51.
31
Ich opracowanie wynika z przyj tego przez Rad Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r.
Planu uporzdkowania strategii rozwoju, który wprowadza dziaania porzdkujce w obszarze
26
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jekty, dokumenty kocowe), w których poruszany jest problem bezpieczestwa narodowego, jednake w innym uj ciu. S to gównie Strategia Sprawne
Pastwo 2011-202032 oraz Strategia Rozwoju Kraju 2011-202033. Warto powieci im nieco uwagi.
Pierwsza z nich, oprócz wielu istotnych spraw, podejmowaa zagadnienia
poprawy bezpieczestwa publicznego. Kwestie te dotycz: poprawy sprawnoci, wizerunku i zaufania do instytucji i sub porzdku publicznego; organizowania dziaa na rzecz bezpieczestwa na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym; zapewnienia bezpieczestwa granicy UE/Schengen; przeciwdziaania
i zwalczania przest pstw i zagroe zwizanych z ochron bezpieczestwa
i porzdku publicznego oraz poprawy efektywnoci i jakoci funkcjonowania
systemu Pastwowego Ratownictwa Medycznego34. To solidne opracowanie
moe suy pomoc w rozpatrywaniu jednego z kluczowych obszarów aktywnoci tworzonego systemu bezpieczestwa narodowego, jakim jest system
bezpieczestwa i porzdku publicznego.
Druga ze strategii, dotyczca rozwoju kraju, prezentuje nieco inne uj cie ni
strategia rozwoju SBN. Przyjmuje si w niej: „[…] podj cie i szybkie zakoczenie prac nad zintegrowanym systemem bezpieczestwa pastwa. System taki powinien opiera si na sprawnie funkcjonujcym subsystemie kierowania oraz subsystemach wykonawczych: bezpieczestwa zewn trznego i bezpieczestwa wewn trznego”35. Gówn uwag powiecono jednak bezpieczestwu wewn trznemu. Przyj to, e realne funkcjonowanie i rozwój bezpieczestwa wewn trznego dokonywa si b dzie poprzez tworzce go podsystemy, zwane subsystemami: bezpieczestwa ustrojowego; bezpieczestwa publicznego i porzdku publicznego; ochrony granic; ratowniczy; sanitarno-epidemiologiczny; bezpieczestwa informacyjnego; zarzdzania kryzysowego”36. Mamy zatem do czynienia
z jeszcze innym podejciem do wielu tosamych spraw, w którym dostrzec mona
pewne wewn trzne sprzecznoci. Jedna z nich polega na tym, e wydzielono odr bne sybsystemy, ratowniczy oraz zarzdzania kryzysowego, podczas gdy
w innym miejscu twierdzi si , e: „Zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych poobowizujcych dokumentów strategicznych i ograniczenia liczby do 9 strategii rozwoju realizujcych rednio- i dugookresow strategi rozwoju kraju.
32
Strategia Sprawne Pastwo 2011-2020, projekt do konsultacji, MSWiA, Warszawa,
6 kwietnia 2011.
33
Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wst pny projekt
z dnia 9 grudnia 2010 r.
34
Szerzej: Strategia Sprawne Pastwo..., s. 118-130.
35
Strategia Rozwoju Kraju…, s. 30.
36
Tame.
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winno si opiera na sprawnie funkcjonujcym krajowym systemie ratowniczym,
skoordynowanym ze wszystkimi subami ratowniczymi, w szczególnoci z systemem ratownictwa medycznego”37. Sprzeczno systemowa jest tu oczywista;
gdy porównamy strategie rzdowe, mona znale  ich wiele. Nie jest to jednak
wycznie wynik niedbalstwa, lecz przede wszystkim wyra ne wiadectwo braku
jednolitej interpretacji bezpieczestwa w ogóle i dowód na pocztkowy nieuporzdkowany charakter wiedzy potocznej38 oraz brak uporzdkowanego systemu
poj , twierdze, definicji i aksjomatów w naukach o bezpieczestwie, uprawianych przez specjalistów wielu dziedzin wiedzy.
Analiza dwóch wiodcych poczyna z lat 2009-2011, zmierzajcych do doskonalenia, a w zasadzie zbudowania SBN, prowadzi do wniosku, s sobie bliskie i stanowi kontynuacj ustale w strategii z 2007 roku. Róni si jednak
od siebie w pewnych kluczowych kwestiach, jak: uwzgl dnienie (projekt firmowany przez BBN) lub nieuwzgl dnianie (projekt rzdowy) parlamentu
w podsystemie kierowania; struktura podsystemu wykonawczego – w pierwszym
wypadku funkcjonalna, w drugim za narz dziowa, a take, odpowiednio odr bne wyrónienie podsystemu wsparcia lub zaliczenie go do sfery wykonawczej. Pozostaje jednak jeszcze jedna sprawa – nadal nie ma zgodnoci w obszarze mylenia i dziaania strategicznego odnonie do istoty bezpieczestwa
narodowego i tworzonego w konsekwencji systemu bezpieczestwa narodowego, czego przyczyn jest bez wtpienia:
– brak spójnoci teoretycznej, czyli logicznie i rzeczowo powizanych tez,
hipotez, praw i definicji, poj , aksjomatów i twierdze ustalajcych relacje
mi dzy nimi, tworzcych spójny system poj ciowy opisujcy dziedzin bezpieczestwa narodowego
– brak stabilizacji w zakresie ustalania celów polityki pastwa w zakresie
bezpieczestwa narodowego RP, nadrz dnych wobec strategii
– brak odpowiedniego poziomu kultury bezpieczestwa zarówno w zakresie „zagmatwanego” stanu regulacji prawnych, jak i relacji porzdkujcych
ca organizacj bezpieczestwa narodowego RP

37

S. 31. Nieco szerzej zarzdzanie kryzysowe pojmuje si w Strategii Sprawne Pastwo 20112020, gdzie oprócz ratownictwa ma si na uwadze sprawy ochrony ludnoci.
38
Kolejnym z przejawów tego stanu rzeczy jest zaliczenie w strategii usprawniania pastwa
problematyki Pastwowego Ratownictwa Medycznego do zakresu bezpieczestwa i porzdku publicznego, a zarazem i powszechnego. W innej strategii jest ono zaliczane do bezpieczestwa powszechnego, a jeszcze w innej do zarzdzania kryzysowego.
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– niedostosowanie struktur administracji publicznej do sprawnego i skutecznego dziaania w obszarze bezpieczestwa narodowego, szczególnie w zakresie dziaalnoci sztabowej (analityczno-koncepcyjno-planistycznej)
– niespójny i rozproszony system kierowania i mnogo szczegóowych
systemów wykonawczych w dziedzinie bezpieczestwa.

KIERUNKI DALSZYCH PRAC NAD BUDOWANIEM MODELU
SYSTEMU BEZPIECZE STWA NARODOWEGO RP

Pytanie o losy dalszych prac nad systemem bezpieczestwa narodowego RP
jest podstawowym pytaniem w naukach o bezpieczestwie. Chodzi o to, jaki powinien by realny model Systemu Bezpieczestwa Narodowego RP (majc na
uwadze obecny stan rozwiza praktycznych w zakresie organizacji bezpieczestwa narodowego RP, pogldy teoretyczne, obecne i przewidywalne uwarunkowania) oraz jakie naley podj dziaania na rzecz wdroenia go w ycie.
Realizacja tego zasadniczego wyzwania wymaga wielokryterialnej oceny
(diagnozy) podstaw formalnoprawnych i stanu organizacji bezpieczestwa
narodowego RP w aspekcie speniania funkcji jednolitego i zintegrowanego
systemu organizacyjnego i funkcjonalnego. Wie si to z koniecznoci
opracowania metodologii i metodyki oceny szans, wyzwa, zagroe i ryzyka
w dziedzinie bezpieczestwa narodowego RP, a take z analiz rodowiska
i uwarunkowa (materialno-energetycznych, spoecznych i kulturowych) bezpieczestwa narodowego RP. Pilnych prac wymaga opracowanie rekomendacji dotyczcych usystematyzowania norm prawnych tworzenia, wdraania
i funkcjonowania SBN RP, w tym kierowania bezpieczestwem narodowym
w stanie normalnym (zwyczajnym) funkcjonowania pastwa, kryzysowym39
i nadzwyczajnym (kl ski ywioowej, wyjtkowym i wojennym). Wie si
z tym unifikacja i nowelizacja prawa bezpieczestwa narodowego, majca na
wzgl dzie ksztatowanie si SBN RP, b dca propozycj ujednolicenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie bezpieczestwa narodowego w celu unikni cia
sprzecznoci w terminologii j zyka prawnego oraz wskazania kierunków zmian
w systemie aktów prawnych, regulujcych przedmiotow dziedzin .
Prezentacja docelowego modelu SBN RP wymaga równie:
– diagnozy siy narodowej jako swoistej sumy czynników materialno-energetycznych, kulturowych i spoecznych
39

Autor ma na myli szerokie poj cie kryzysu i sytuacji kryzysowej.
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– okrelenia misji, celów i zada SBN RP, obejmujcego ustalenia terminologiczne i ustrojowe modelu optymalnego, a w tym problematyk terminologiczn w dziedzinie bezpieczestwa wraz z definicj systemu, opart na
dotychczasowym dorobku naukowym i dowiadczeniu praktycznym, a take
charakterystyk uniwersalnych misji, celów i zada systemu, uwzgl dniajc
jego aktywno na arenie mi dzynarodowej i wewn trznej bezpieczestwa we
wszystkich moliwych do zdefiniowania aspektach jego aktywnoci
– okrelenia struktury organizacyjnej SBN RP, rozumianej jako model
struktury organizacyjnej systemu, uwzgl dniajcy przedmiotowy i podmiotowy oraz terytorialny zasi g jego funkcjonowania
– okrelenie systemu regu porzdkujcych SBN RP i podrz dne systemy
operacyjne, pozwalajce okreli koncepcj systemu zasad, norm, wedug których ustalona b dzie struktura i funkcjonowanie SBN RP oraz podrz dnych
systemów operacyjnych
– okrelenia powiza normatywnych, polegajcego na prezentacji koncepcji zbioru aktów prawnych, mi dzy którymi wyst puj rónego typu zalenoci o charakterze hierarchicznym lub merytorycznym (treciowym), ustalajcych podstawy prawne funkcjonowania SBN RP
– przyj cia jednolitej organizacji kierowania bezpieczestwem narodowym, ze szczególnym podkreleniem wzmocnienia rangi rady ministrów
i premiera, przez ustanowienie stosownego organu doradczego oraz sztabowego przy tym organie na wzór prezydenckiej RBN (organu doradczego)
i BBN-u (organu sztabowego)
– utworzenia sprawnego rzdowego orodka (sztabu) analityczno-planistyczno-koordynacyjnego w dziedzinie bezpieczestwa40, partnera dla sojuszników, koordynatora krajowego i partnera dla BBN-u
– okrelenia struktury informacyjnej, polegajcego na opracowaniu jej modelu jako zbioru relacji (sprz e informacyjnych) mi dzy elementami w systemie bezpieczestwa narodowego a jego otoczenia
– okrelenia teoretycznego, empirycznego i funkcjonalnego modelu kultury
bezpieczestwa podmiotów funkcjonujcych w ramach SBN RP oraz koncepcji rozwiza sucych doskonaleniu kultury bezpieczestwa podmiotów i jakoci funkcjonowania systemu bezpieczestwa narodowego

40

Przed laty rol t peniy sztaby generalne, lecz by to czas, gdy bezpieczestwo narodowe
(lepiej – bezpieczestwo pastwa) miao silnie militarne zabarwienie, a wszystko dziao si pod
ktem przygotowania pastwa do wojny, za sektor cywilny traktowano jako zaplecze si zbrojnych.
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– opracowania koncepcji zintegrowanego systemu teleinformatycznego
wspomagania kierowania bezpieczestwem narodowym RP, b dcej podstaw
dalszych bada nad modelem wparcia teleinformatycznego SBN RP
– ujednolicenia i uporzdkowania sfery planistycznej w rónych dziedzinach
bezpieczestwa, bez wzgl du na warunki i okolicznoci funkcjonowania pastwa
– opracowania metodologii i metodyki oceny efektywnoci systemu bezpieczestwa narodowego
– okrelenia harmonogramu wdraania priorytetowych przedsi wzi , sucych osiganiu docelowego modelu SBN RP.
Ludzko zawsze borykaa si z jednym z kluczowych wyzwa, polegajcych na potrzebie zorganizowania si w taki sposób, by zabezpieczy si
przez wszelkimi zakóceniami swego bytu i rozwoju. Znaczny fragment tej
aktywnoci zajmuje dziaanie na rzecz zbudowania organizacji (systemu), od
której oczekuje si sprawnego i skutecznego dziaania. Ten nigdy niekoczcy
si proces wymaga spenienia wielu warunków, a jeden poród nich dotyczy
mylenia i dziaania nieskr powanego dora nymi i branowymi interesami.
Historycznie uwarunkowany „branyzm” spowodowa, e organizacja bezpieczestwa narodowego RP ma charakter rozproszony, niespójny i nieekonomiczny. Poradzenie sobie z tym wyzwaniem nie jest atwe, o czym wiadcz
nadal wyst pujce rozbienoci, nie tylko w dokumentach natury doktrynalnej, ale te w przepisach prawa krajowego i w sferze organizacyjnej pastwa.
Wan rol do spenienia w tym trudnym procesie ma rodowisko naukowe.
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CREATING AND DEVELOPING THE NATION
DEFENSE SYSTEM FOR THE REPUBLIC OF POLAND
IN THE LIGHT OF THE CONCLUSIONS STEMMING FROM THE CONTENTS
OF THE STRATEGIC CONCEPT AFTER 1989,
THE STRATEGIC OVERVIEW OF NATIONAL DEFENSE FOR THE REPUBLIC OF POLAND
AND THE GOVERNMENT'S DEVELOPMENT STRATEGY

Summary
In the course of the last two decades, intense work was carried out in Poland on building national defense organizations. Strategic thinking and action, expressed in the contents of the doctrine
and strategy after 1989, illustrate the way we arrived at the present state of affairs. The contents of
these documents is proof of its objective and subjective messages. Awareness of the challenges that
it stumbled upon during this time, but also the strengths and weaknesses of the work carried out, are
unavoidable for becoming competent while not repeating mistakes from the past.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo narodowe; system bezpieczestwa narodowego RP; strategia
bezpieczestwa narodowego RP.
Key words: national security, national security systems, Poland's national security strategy.

