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WPROWADZENIE

Punktem wyjcia do ksztatowania okrelonej polityki bezpieczestwa jest
z pewnoci wskazanie ram ustrojowych i formalnoprawnych, jakie funkcjonuj w konkretnej przestrzeni pastwa bd organizacji mi dzynarodowej.
Daje to podstawy do wiadomego okrelenia zarówno moliwoci, jak i ogranicze, które naley uwzgl dni przy podejmowaniu praktycznych dziaa.
Uwarunkowania historyczno-spoeczne zwizane z rónymi okresami funkcjonowania pastw Grupy Wyszehradzkiej jako samodzielnych podmiotów
i cz ci wielonarodowych imperiów maj swoje znaczenie w ramach obecnych
systemów politycznych i prawnych. Nie mona wprost postawi tezy o zasadniczych i cisych podobiestwach w tym zakresie, jakkolwiek jednak
mona, jak si wydaje, zwróci uwag na kilka cech charakterystycznych kadego z tych pastw. Mona równie wskaza elementy podkrelajce swoist
odr bno od innych europejskich systemów polityczno-prawnych.
Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wybrane uwarunkowania
ustrojowe, systemowe i formalnoprawne w obszarze bezpieczestwa narodowego Polski i pozostaych pastw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Sowacji
i W gier. Trwajca od 1991 r. wspópraca w ramach tej inicjatywy jest waDr WOJCIECH GIZICKI – adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Mi dzynarodowych KUL,
Katedra Stosunków Mi dzynarodowych; adres do korespondencji: ul. Droga M czenników Majdanka 70, 20-325 Lublin; e-mail: wojciech.gizicki@kul.pl
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nym elementem wzajemnego wsparcia tworzcych j pastw na forum UE
i NATO. Dao to wymierny efekt w postaci uzyskania czonkostwa w obu
organizacjach. Obecnie za mona dostrzec wiele przedsi wzi  majcych
przyczyni si do aktywnego angaowania si w rozwój koncepcji integracyjnych i polityki w obszarze euroatlantyckim. W artykule, skadajcym si
z trzech cz ci, zostanie dokonana próba porównania rozwiza zawartych
w dokumentach stanowicych podstaw ksztatowania polityki bezpieczestwa
– w konstytucji i strategii bezpieczestwa1. W krótkim podsumowaniu podj ta
b dzie próba wskazania najwaniejszych elementów omawianych kwestii.

USTRÓJ I SYSTEM POLITYCZNY

Wszystkie pastwa wyszehradzkie opieraj swój system prawny na modelu
kontynentalnym, bazujcym na silnym powizaniu z prawem rzymskim. Prawo
ma charakter hierarchiczny. W kadym wypadku odnale  mona akcenty prawodawstwa niemieckiego, w wypadku Polski równie francuskiego, a W gier
– austriackiego. Istotne znaczenie mia silny wpyw i nacisk formalnoprawny
ze strony ZSRR, trwajcy kilkadziesit lat po II wojnie wiatowej. Systemowe
i prawne aspekty funkcjonowania pastwa byy w wi kszoci wzorowane na
rozwizaniach sowieckich. Konstytucje kadego z pastw byy w tym okresie
silnie podporzdkowane ideologii stalinowskiej2. Kierunek polityczny wyznaczaa determinacja w budowaniu „miujcego pokój” spoeczestwa i ustroju
socjalistycznego! Opór spoeczny w tym obszarze by duy i przekada si ,
mimo politycznej odwily po mierci Stalina, na ywo manifestowany, czynny
sprzeciw i wystpienia niepodlegociowe. Wszystko to powodowao konieczno zdecydowanych dziaa w okresie po 1989 r. w obszarze legislatywnym. Nie jest to proces atwy. Przywizanie do oporu wobec narzucanych z zewntrz rozwiza formalnoprawnych prowadzio w istotnym stopniu
do ich wybiórczego traktowania i nieufnego podejcia do regulacji prawnych,
take w ramach suwerennych ju podmiotów. Sytuacja ta ulega jednak poprawie.
1

Prezentowany artyku opiera si w zasadniczym stopniu na tekstach ródowych.
W wypadku konstytucji i strategii bezpieczestwa Czech, Sowacji i W gier bazuje si gównie
na wersjach angloj zycznych. Z oczywistych powodów wi cej uwagi powi cono Polsce,
jakkolwiek w wypadku pozostaych pastw dooono stara, by zaprezentowane kwestie stanowiy wystarczajcy materia sucy do zrealizowania postawionego celu badawczego.
2
Na r kopisie Konstytucji PRL z 1952 r. mona odnale  odr czne poprawki dokonane
przez Józefa Stalina!
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Konstytucja stanowi gówne ródo prawa, take w zakresie bezpieczestwa narodowego. Jednak inne byy sposoby i czas dochodzenia do nowoczesnych aktów konstytucyjnych w pastwach V4. Nieco bardziej oczywiste
i sprzyjajce warunki do natychmiastowego przyj cia nowej konstytucji byy
udziaem Czech i Sowacji. Podzia Czeskiej i Sowackiej Republiki Federalnej na dwa niepodlege, suwerenne podmioty pastwowe, który dokona si
ostatecznie 1 stycznia 1993 r., by poprzedzony przyj ciem osobnych aktów
dla kadego z dwóch pastw. W wypadku Czech byo to 16 grudnia 1992 r.,
a Sowacji 1 wrzenia 1992 r. Z tego wzgl du porzdek konstytucyjny obu
pastw by przyj ty, zanim oficjalnie zacz y one istnie w praktyce. W wypadku Polski i W gier proces przyj cia nowych ustaw zasadniczych trwa
duej. W Polsce osiem lat, do 2 kwietnia 1997, natomiast na W grzech a
dwadziecia dwa lata, do 18 kwietnia 2011 r. Do czasu przyj cia nowych konstytucji w obu pastwach obowizyway nowelizowane ustawy z okresu socjalistycznego. Nie byy to z pewnoci okolicznoci sprzyjajce bezproblemowemu reformowaniu pastwa w formalnoprawnym i polityczno-spoecznym kontekcie.
Kade z pastw Grupy Wyszehradzkich dooyo stara, by dokona niezb dnych reform w obszarze narodowych koncepcji bezpieczestwa. Proces
ten by równie skomplikowany z uwagi na dugoletnie funkcjonowanie
w ramach Ukadu Warszawskiego i podporzdkowanie doktrynom obronnym
formowanym w ZSRR. Ponadto kade z analizowanych pastw jednoznacznie
sformuowao swoje priorytety bezpieczestwa, które cile wizay si
z czonkostwem w NATO i UE. Proces ksztatowania formalnych, suwerennych strategii bezpieczestwa zawiera kilka etapów i dokumentów. Byy one
kadorazowo dostosowywane do zmieniajcych si dynamicznie uwarunkowa mi dzynarodowych przeomu XX. i XXI w. Cele i zadania zawarte w tych
dokumentach podkrelaj zwaszcza zasadno wspópracy transatlantyckiej,
ugruntowywania zasad demokracji, budowania bezpieczestwa kolektywnego,
angaowania si we wspóprac mi dzynarodow.
System polityczny w analizowanych pastwach jest do dynamiczny 3.
Tempo i zakres zmian sa stosunkowo due. Charakter wadzy ustawodawczej
mona zobrazowa w dwóch odmiennych koncepcjach systemowych. W wypadku Polski i Czech mamy do czynienia z bikameralizmem, parlament skada
si wi c z dwóch izb. W gry i Sowacja to za systemy unikameralne z jedn
3

Zob. m.in.: Systemy polityczne Europy rodkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wrocaw 2006; Political Systems of Visegrad Group Countries,
ed. W. Gizicki, Trnava–Lublin 2012.
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izb parlamentarn. W obu systemach kadencja parlamentu trwa cztery lata.
Wszystkie pastwa wyszehradzkie maj dualistyczny system wadzy wykonawczej. Gow pastwa jest prezydent o do ograniczonych kompetencjach,
wybierany na pi cioletni kadencj . Mimo to jednak moe on aktywnie angaowa si w procesy polityczne zachodzce w wymiarze wewn trznym i zewn trznym. Wiele zaley od osobowoci, charyzmy i determinacji w sprawowaniu swej funkcji. Gówne kompetencje zwizane s z reprezentowaniem
pastwa na zewntrz, podpisywaniem umów mi dzynarodowych. Prezydent
jest naczelnym dowódc si zbrojnych. Stosunkowo najsilniejsz pozycj ma
gowa pastwa w Polsce dzi ki funkcjonowaniu prawa weta. Zasadnicze
uprawnienia w zakresie wadzy wykonawczej przysuguj rzdowi, powoywanemu na czteroletni kadencj . Dotyczy to równie okrelania kierunków
w polityce zagranicznej i wewn trznej, w tym w obszarze bezpieczestwa
narodowego. Szczegóowe rozwizania w zakresie wadzy sdowniczej, systemu partyjnego i wyborczego nie odbiegaj, co do zasady, od standardów europejskich w zakresie formalnym. Jednak w dwóch ostatnich wypadkach (partie
i wybory) mona wskaza na wiele skomplikowanych i specyficznych zjawisk
(m.in. stosunkowo cz ste przedterminowe wybory, niestabilno rzdów).
Wskazany wyej dualizm wadzy wykonawczej moe stanowi problem
zwizany z efektywnoci i skutecznoci dziaa i decyzji, które trzeba podejmowa w sytuacjach nagych (np. w czasie wojny). Wida wyra nie, i wszystkim
pastwom V4 trudno zdecydowa, w którym kierunku naley pój: czy wybra
system prezydencki czy wzmocni premiera i rzd w ramach systemu parlamentarno-gabinetowego. Elekcja prezydenta (poza W grami) odbywa si w wyborach powszechnych. Ma on wi c stosunkowo silny mandat spoeczny, lecz niewielkie kompetencje. Jest to wi c swoisty paradoks, wskazujcy na potrzeb
racjonalizacji rozwiza systemowych na poziomie wadzy wykonawczej.

KONSTYTUCJA

Podstawy konstytucyjne Polski w pierwszych latach po 1989 r. regulowaa
wci ustawa z 1952 r. Wykrelono z niej zapisy nieprzystajce do demokratycznego pastwa. Etapem przejciowym na drodze do nowoczesnego dokumentu bya tzw. Maa Konstytucja z 1992 r. W jej ramach nast puje przede
wszystkim odejcie od ustroju socjalistycznego oraz wskazanie kompetencji
organów pastwa, w tym Prezydenta, najwyszego przedstawiciela RP, stranika suwerennoci i bezpieczestwa.
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W 1997 r., po omiu latach od odzyskania praktycznej suwerennoci, przyj ta zostaa nowa Konstytucja RP, nowoczesny dokument, regulujcy podstawowe
zasady formalnoprawne demokratycznego pastwa4. Konsekwencj tego s
jednoznaczne odniesienia do nowej rzeczywistoci geopolitycznej i spoecznej.
W pierwszym zdaniu preambuy jednoznacznie wskazano na fakt odzyskania
przez Naród Polski w 1989 r. penej suwerennoci i demokratycznego samostanowienia. Podkrela si jednoczenie oczywist potrzeb wspópracy ze
wszystkimi narodami. Jest to konieczny warunek pokoju i stabilnoci mi dzynarodowej. Polska zdecydowanie realizuje ten szczególnie istotny postulat
i deklaracj zarówno na paszczy nie formalnej, jak i praktycznej.
Konstytucja wnosi nowe rozwizania w obszarze ksztatowania bezpieczestwa pastwa. Podstawowe, podmiotowe i przedmiotowe zaoenia i obowizki pastwa zapisane s w art. 5. S one zgodne z wartociami powszechnymi w ramach demokratycznego pastwa prawa: „Rzeczpospolita Polska strzee
niepodlegoci i nienaruszalnoci swojego terytorium, zapewnia wolnoci
i prawa czowieka i obywatela oraz bezpieczestwo obywateli, strzee dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron rodowiska, kierujc si zasad
zrównowaonego rozwoju”. Cytowany fragment Konstytucji jednoznacznie
wskazuje, e w obszarze bezpieczestwa naley uwzgl dnia wiele uwarunkowa zarówno militarnych, jak i tych, które maj niemilitarny charakter. W art.
26 okrelone zostay ogólne postanowienia dotyczce celu i zasad dziaania si
zbrojnych. Konstytucja wskazuje na ich obronny charakter oraz cywiln kontrol . Konstytucja wskazuje take w art. 89 na szczegóowe zasady zawierana
umów mi dzynarodowych, w tym zwaszcza z zakresu wspópracy mi dzynarodowej dotyczcej problematyki bezpieczestwa (np. sojusze i ukady wojskowe). W artykule 90 dopuszcza si moliwo przekazania cz ci kompetencji organów wewn trznych innym podmiotom mi dzynarodowym.
Istotne rozwizania w obszarze bezpieczestwa narodowego dotycz konstytucyjnego podziau zada i odpowiedzialnoci mi dzy instytucje wadzy
ustawodawczej i wykonawczej. W art. 116 i 117 okrelone zostay uprawnienia Sejmu w zakresie ogoszenia stanu wojny, zawarcia pokoju oraz realizacji zobowiza wynikajcych ze wspólnej obrony w ramach zawartych
porozumie mi dzynarodowych. Szczególne kompetencje w obszarze bezpieczestwa przypadaj Prezydentowi RP. S one zawarte w kilku artykuach.
W art. 126 jednoznacznie podkrela si jego rol jako stranika „suwerennoci
i bezpieczestwa pastwa oraz nienaruszalnoci i niepodzielnoci jego tery4

Tekst Konstytucji RP: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dost p: 30.
04.2013).

WOJCIECH GIZICKI

98

torium”. Jest to równie zawarte w treci przysi gi, jak Prezydent skada przed
Zgromadzeniem Narodowym w chwili obj cia urz du (art. 130). Prezydent
odgrywa szczególnie istotn rol w zakresie reprezentowania pastwa na
zewntrz (art. 133). Jest take zwierzchnikiem si zbrojnych, co zostao zdecydowanie podkrelone w art. 134. W tym wzgl dzie Konstytucja przedstawia
szeroki katalog uprawnie, które s dodatkowo opisane w kilku ustawach.
Wsparciem dla decyzji podejmowanych przez Prezydenta jest Rada Bezpieczestwa Narodowego, powoywana przez niego na mocy art. 135. Kolejny,
136 artyku, wskazuje na uprawnienia w zakresie mobilizacji do obrony pastwa w momencie zagroenia. Zadania Rady Ministrów w obszarze bezpieczestwa okrelone s w art. 146. W kilku punktach tego artykuu wskazuje
si na zadania w zakresie zapewniania bezpieczestwa i porzdku wewn trznego, realizacji zada w ramach bezpieczestwa zewn trznego, ogólnego kierowania dziaaniami w ramach relacji mi dzynarodowych, zawierania umów
mi dzynarodowych oraz w dziedzinie obronnoci.
Wana cz  uregulowa dotyczca problematyki bezpieczestwa zawarta
jest w art. 228-234. Rozdzia obejmujcy te artykuy traktuje o stanach nadzwyczajnych, w tym o stanie wojennym. Swoje zadania w tym wzgl dzie maj
wszystkie najwaniejsze instytucje pastwa. Szczególna jednak rola przypada
Prezydentowi, który formalnie ogasza decyzje w tym zakresie.
Konstytucja Czech z 16 grudnia 1992 r. wskazuje na podstawowe rozwizania w zakresie ksztatowania bezpieczestwa5. Nie ma w niej jednak wielu
bezporednich odniesie do tej kwestii. Podkrela si natomiast zasadnicze
cele pastwa: suwerenno, demokratyczno, rzdy prawa i bezpieczestwo
obywateli. W art. 63 wskazano, e Prezydent jest naczelnym dowódc si
zbrojnych. Znacznie wi cej odniesie do kwestii bezpieczestwa zawartych
jest w tzw. prawach konstytucyjnych, zwaszcza z 22 kwietnia 1998 r. Ju
w art. 1 wskazuje si na podstawowe obowizki pastwa: „ochrona suwerennoci i terytorialnej integralnoci Republiki Czeskiej, ochrona jej demokratycznych zasad i ochrona ycia, zdrowia i mienia s podstawowym obowizkiem pastwa”6. Dokument wskazuje take na szczególne uprawnienia rzdu
w obszarze bezpieczestwa. Ma to zwizek m.in. z wprowadzeniem stanów
wyjtkowego, zagroenia lub wojny. Kompetencj rzdu jest równie dziaa-

5

Tekst dokumentu: http://www.usoud.cz/en/constitution-of-the-czech-republic/ (dost p: 24.04.
2013).
6
Tekst dokumentu: http://www.usoud.cz/en/constitutional-act-on-the-security-of-the-czech-repu
blic/ (dost p: 24.04.2013).
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nie na wypadek stanów kryzysowych, zwoanie Biura Bezpieczestwa Pastwa, równie z udziaem Prezydenta.
Konstytucja Sowacji z 1 wrzenia 1992 r. zawiera wiele bezporednich
i szczegóowych odniesie do kwestii bezpieczestwa7. W art. 7 uregulowano
warunki i moliwoci wspópracy mi dzynarodowej, w tym na rzecz zbiorowego bezpieczestwa. Art. 25 wskazuje na obowizek obrony pastwa. Kompetencje i uprawnienia poszczególnych instytucji pastwa regulowane s
w kilku miejscach konstytucji. W wypadku Rady Narodowej jest to art. 86
(zgoda na umowy wojskowe). O kompetencjach Prezydenta mówi art. 102
(szef si zbrojnych). Uprawnienia rzdu okrela art. 119 (m.in. zabezpieczenia
ekonomiczne, socjalne, uycie wojska, polityka wewn trzna i zewn trzna).
Podobnie jak w wypadku Czech szczegóowe rozwizania w obszarze bezpieczestwa zawarte s w aktach konstytucyjnych. W jednym z nich z 2002 r.
wskazano, e „Sowacja sprawuje wadz pastwow w celu utrzymania pokoju i bezpieczestwa w pastwie, gównie do obrony swojej suwerennoci,
integralnoci terytorialnej, nienaruszalnoci granic i porzdku demokratycznego,
ochrony ycia i zdrowia, podstawowych praw i wolnoci, mienia i rodowiska
oraz spenia obowizki wynikajce z czonkostwa w organizacjach wzajemnego bezpieczestwa zbiorowego i umów mi dzynarodowych”8. Generalnie
akty konstytucyjne reguluj m.in. kwestie bezpieczestwa w czasie wojny,
stanów kryzysowych, zarzdzania bezpieczestwem i obron.
Konstytucja W gier z 18 kwietnia 2011 r. wskazuje wprost w kilku miejscach
na zasadnicze zadania pastwa w kwestii bezpieczestwa9. Zasadnicze cele
zostay okrelone ju w Preambule. Wskazano, e wspólnym celem obywateli
i pastwa jest osigni cie moliwie najwyszego poziomu dobrobytu, bezpieczestwa, porzdku, sprawiedliwoci i wolnoci. W art. E i Q jednoznacznie
podkrelono konieczno zaangaowania w budow stabilnej i bezpiecznej
przestrzeni w Europie oraz wiecie. Wanym zadaniem jest zapewnianie bezpieczestwa spoecznego (art. XIX) oraz gwarantowanie prawa do wolnoci
i bezpieczestwa osobistego (art. 4). Art. 9 zawiera akapit wskazujcy Prezy7

Tekst dokumentu: http://www.constitution.org/cons/slovakia.txt (dost p: 30.04.2013).
Tekst dokumentu (w wersji sowackiej Ústavný zákon o bezpe nosti štátu): http://www.
nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=124 (dost p: 24.04.2013).
9
Tekst dokumentu: http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENT
AL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf (dost p: 24.04.2013). Konstytucja W gier skada si z 6
cz ci. Artykuy poszczególnych cz ci s inaczej oznaczone: I. Preambua – narodowe wyznanie wiary; II. Fundamenty – oznaczenie literalne A-T; III. Wolno i odpowiedzialno
– oznaczenie rzymskie I-XXXI; IV. Pastwo – oznaczenie arabskie 1-47; V. Szczególny reim
prawny – oznaczenie arabskie 48-54; VI. Postanowienia kocowe.
8
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denta jako szefa si zbrojnych. W kocowej cz ci konstytucji szczegóowo
opisano kwesti funkcjonowania si zbrojnych (art. 45), a w kolejnych artykuach (46-53) zasady post powania w sytuacjach zagraajcych pastwu
i jego bezpieczestwu. Przepisy te reguluj wzajemne relacje, prawa i obowizki poszczególnych instytucji pastwa w tym zakresie.

STRATEGIA BEZPIECZE STWA NARODOWEGO

Po zmianach systemowych zapocztkowanych w 1989 r. Polska wyra nie
sprecyzowaa swe cele strategiczne. Od tej pory byy nim czonkostwo
w NATO i UE. Niemal natychmiast Polska podj a wspóprac w celu zblienia do tych struktur. W obszarze bezpieczestwa priorytetem bya wspópraca w ramach NATO, std Polska podj a formalny dialog z Sojuszem oraz
przystpia do opracowywania nowych dokumentów strategicznych z zakresu
bezpieczestwa. Nie by to proces atwy. W pocztkowym okresie ksztatowania nowej filozofii bezpieczestwa narodowego wci istotne znaczenie
odgryway uwarunkowania zwizane z przeszoci sojusznicz w ramach
Ukadu Warszawskiego.
Zasadnicza zmiana nastpia w 1992 r. Przyj ta wówczas Strategia bezpieczestwa RP bya pierwszym dokumentem okrelajcym cele i zasady w obszarze bezpieczestwa Polski w nowych warunkach mi dzynarodowych. W caym
dokumencie wyra nie kwestionowano okres wspópracy w ramach Ukadu
Warszawskiego. Zapisano w nim natomiast wprost, e celem Polski jest uzyskanie czonkostwa w NATO. Podkrelono, e Polska nie ma zdefiniowanego
wroga i jednoznacznego planu dziaa wojennych z tym zwizanych. Niezwykle istotne i przeomowe znaczenie miay wskazania zawarte w dokumencie,
zwizane z nowym niemilitarnym podejciem do bezpieczestwa. Dotyczyo to
uwzgl dnienia wielu uwarunkowa, w tym geopolitycznych, spoecznych,
gospodarczych. Wskazano na potrzeb rozbrojenia, modernizacji si zbrojnych, partnerskiej wspópracy mi dzynarodowej, w tym ssiedzkiej i regionalnej. Konieczne stao si respektowanie praw czowieka, wolnoci, demokracji, praworzdnoci i solidarnoci mi dzynarodowej. Istotne byo równie
przekonanie o koniecznoci wczenia si i budowy kompleksowego systemu
bezpieczestwa mi dzynarodowego. Kolejne dokumenty strategiczne przyjmowano w 2000 r., rok po uzyskaniu czonkostwa w NATO, i w 2003 r., gdy
wyra nie wskazano na znaczenie zwalczania terroryzmu.
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Wspóczesne podstawy polityki bezpieczestwa narodowego Polski okrelone zostay w Strategii Bezpieczestwa RP z 2007 roku10. Dokument ten zawiera strategiczne interesy, cele i zasady ksztatowania teje polityki.
W pierwszych sowach dokumentu potwierdzono, e Polska jest obecnie pastwem bezpiecznym. Prezentujc interesy narodowe, stwierdzono, i s one
niezmienne od kilku lat. Pogrupowano je w trzy kategorie: ywotne, wane
i inne istotne. W ramach interesów ywotnych chodzi przede wszystkim o zapewnienie przetrwania pastwa, jego obywateli. Wane interesy zwizane s
z dziaaniami na rzecz gwarancji rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.
W obszarze innych istotnych interesów wskazano na konieczno budowania
i promowania trwaej, silnej pozycji mi dzynarodowej Polski. W zwizku
z realizacj tych interesów wyra nie podkrelono cis korelacj dziaa zewn trznych i wewn trznych. Dokonujc wskazania celów strategicznych Polski, podkrelono, i s one powizane z otoczeniem mi dzynarodowym i ze
zobowizaniami z tego wynikajcymi, zwaszcza w ramach NATO i UE. Nadrz dny cel dotyczy zapewnienia realizacji interesów narodowych poprzez eliminacj zagroe, realn ocen wyzwa i wykorzystywanie potencjalnych,
mi dzynarodowych moliwoci rozwojowych. Gówne cele strategiczne s bardzo wszechstronne. Mona w ich ramach wyróni cele polityczne (m.in. cigo pastwowoci, wspópraca mi dzynarodowa), gospodarcze (m.in. rozwój
i promocja gospodarki, wsparcie przedsi biorców), prawne (m.in. gwarancja
praw obywatelskich i praw czowieka), kulturalne (m.in. ochrona i rozwój
dziedzictwa narodowego, w tym rozwój nauki), ekologiczne (m.in. ochrona
rodowiska). Wszystkie wymienione cele wskazuj na konieczno komplementarnego podejcia do bezpieczestwa. Wspóczesne wyzwania globalne
stawiaj bowiem przed wszystkimi uczestnikami stosunków mi dzynarodowych nowe zadania. Std Strategia Bezpieczestwa RP obejmuje swym zakresem wiele sektorów skadajcych si na bezpieczestwo narodowe zarówno
wewn trzne, jak i zewn trzne. Bezpieczestwo militarne jest tylko jednym
z nich. Równie wane s jednak: bezpieczestwo obywatelskie, spoeczne,
ekonomiczne, ekologiczne, informacyjno-telekomunikacyjne.
Niezalenie od zmian i uzupenie, jakie nioso za sob przyj cie nowej wersji Strategii Bezpieczestwa RP, naley podkreli, i od 1990 r. niezmienne s
zasadnicze cele i zasady polityki bezpieczestwa Polski. Koncentruj si one
wokó: zagwarantowania niepodlegoci, suwerennoci, integralnoci terytorialnej pastwa oraz nienaruszalnoci jego granic; ochrony demokratycznego po10

Tekst dokumentu: http://www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczniki_do_stron/SBN_RP.pdf (dost p: 24.04.2013).
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rzdku konstytucyjnego, w tym zwaszcza peni praw i wolnoci oraz bezpieczestwa obywateli, wszechstronnego i stabilnego rozwoju spoecznego i gospodarczego Polski, dobrobytu obywateli, zachowania dziedzictwa narodowego
i rozwoju narodowej tosamoci, wnoszenia wkadu w budow trwaego, demokratycznego, praworzdnego i sprawiedliwego adu pokojowego w Europie i na
wiecie. Przyj te zasady wspomagajce proces ksztatowania bezpieczestwa
Polski w wymiarze regionalnym i globalnym uwzgl dniaj zwaszcza takie elementy jak: kompleksowo i wieloczynnikowo bezpieczestwa, konieczno
przestrzegania formalnoprawnych ram zarówno w wymiarze wewn trznym, jak
i mi dzynarodowym, aktywno w obszarze euroatlantyckim, pokojowe rozstrzyganie sporów. Po 2001 r. wzroso znacznie dziaa w zakresie eliminowania zagroe zwizanych z globalnym terroryzmem11.
Strategia bezpieczestwa Czech bya przyjmowana czterokrotnie: w 1999,
2001, 2003 i 2011 r. Wydaje si wi c, e uregulowania w zakresie strategicznych podstaw bezpieczestwa byy do pó no przyj te (sze lat po rozdziale
Czechosowacji). Zasadnicze rozwizania zawarte w tym dokumencie s
zbiene z podstawowymi aktami prawnymi Czech – konstytucj i aktami konstytucyjnymi. Zaangaowanie w powstanie dokumentu wykazuj wszystkie
najistotniejsze organy pastwowe zarówno z obszaru wadzy ustawodawczej,
jak i wykonawczej oraz innych wanych instytucji publicznych. Generalne
zaoenie zwizane z przyj ciem Strategii dotyczy jej uniwersalnego, partykularnego i niepartyjnego przesania. Zasadnicze cele stanowice gówn cz 
dokumentu zwizane s z zapewnieniem bezpieczestwa wewn trznego, zewn trznego, polityki zagranicznej i obronnej. W dokumencie z 2011 r. zakrelono cztery obszary bezpieczestwa12: 1. zasady, 2. interesy, 3. rodowisko,
4. promocja. Naley podkreli, e realizacja polityki bezpieczestwa wynika11

Warto równie wspomnie, e w 2012 r. zakoczono blisko dwuletnie prace nad.
Strategicznym Przegldem Bezpieczestwa Narodowego. Cel tej inicjatywy by zwizany z koniecznoci caociowej oceny bezpieczestwa narodowego RP, dokonania zarówno diagnozy,
jak i prognozy rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczestwa. Powodem tego byy zmiany w globalnej przestrzeni bezpieczestwa, wielo i zoono uwarunkowa w tej materii oraz analiza
teorii i praktyki bezpieczestwa w Polsce. Wskazano przy tym na konieczno wycigni cia
wniosków, przygotowania ewentualnych zmian systemowych oraz formuowania nowych strategicznych perspektyw. Jednym ze wskaza dokumentu jest konieczno przygotowania nowej
Strategii Bezpieczestwa RP, prawdopodobnie w 2014 r. Zob. oficjalny dokument Biura Bezpieczestwa Narodowego: Strategiczny Przegld Bezpieczestwa Narodowego. Gówne wnioski i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2012, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4279/Stra
tegiczny_Przeglad_Bezpieczenstwa_Narodowego__glowne_wnioski_i_rekomendacje_d.html
12
Tekst dokumentu za: http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/security_policy/czech_secu
rity_strategy_reviewed.html (dost p: 24.04.2013).
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jca z dokumentu jest oparta na komplementarnym zaangaowaniu wszystkich
istotnych podmiotów i instytucji publicznych. Kada z wersji dokumentu
ewoluowaa w kierunku bardziej szczegóowego okrelenia rodowiska bezpieczestwa Czech. Jest to równie zwizane z zaangaowaniem w wiele inicjatyw transatlantyckich i europejskich.
Strategia bezpieczestwa Sowacji z 2005 r. w zasadniczy sposób okrela
cele i zadania pastwa w analizowanym obszarze13. Wczeniejsza jej wersja
bya przyj ta w 2001 r. i – jak si wydaje – lepiej odzwierciedlaa wymienione
potrzeby, obowizki i rodowisko bezpieczestwa Sowacji. Obowizujcy
dokument podzielony jest na trzy cz ci. Zawieraj one takie elementy, jak:
1. interesy, 2. rodowisko, 3. polityka bezpieczestwa. Interesy bezpieczestwa s zwizane zarówno z obowizkami wobec pastwa i obywateli, jak
i otoczenia zewn trznego. Strategia wskazuje na zmienione uwarunkowania
w zewn trznym rodowisku bezpieczestwa oraz konieczno zaangaowania
Sowacji w stabilizacj i promowanie bezpieczestwa w obszarze euroatlantyckim. Wymienia si przy tym szeroki katalog wyzwa i zagroe (m.in. terroryzm, przest pczo, konflikty regionalne, upade pastwa, migracje). W obszarze polityki bezpieczestwa podkrela si jej gówny cel: zagwarantowanie
bezpieczestwa obywateli i pastwa oraz wkad w budow stabilnej przestrzeni bezpieczestwa. Biorc pod uwag dowiadczenia pozostaych pastw V4,
wydaje si , e zasadniczym zadaniem Sowacji jest przygotowanie i przyj cie
w niedalekiej perspektywie nowego strategicznego dokumentu.
Wypracowywanie koncepcji strategicznych bezpieczestwa W gier cechowao si duym dynamizmem. Róne byy te nazwy dokumentów regulujcych ten obszar. Niektóre z nich przygotowano w kilka lat po zmianach
systemowych (np. 1993), nast pne w zwizku z akcesj do NATO (1999) oraz
UE (2002 i 2004). W okresie 2009-2012 trzykrotnie przyjmowano dokument
strategiczny pod rónymi tytuami. Obowizujca obecnie Narodowa Strategia
Bezpieczestwa przyj ta zostaa w grudniu 2012 r. W istotnym stopniu jest
kontynuacj poprzednich celów strategicznych W gier w zakresie bezpieczestwa14. Niezmienne wydaj si dwa gówne jego ogniwa: 1. wasne zasoby
wojskowe oraz 2. kooperacja w ramach NATO. W dokumencie wyra nie
wskazuje si sposoby odnowienia si zbrojnych, zwi kszenia moliwoci ich
dziaania, take w ramach misji zagranicznych. Cele strategiczne zawarte
13

Tekst dokumentu (tumaczenie nieoficjalne): http://merln.ndu.edu/whitepapers/Slovakia
Security_English2005.pdf (dost p: 24.04.2013).
14
Tekst dokumentu: http://www.kormany.hu/download/4/32/b0000/National%20Security%
20Strategy.pdf (dost p: 24.04.2013).
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w najwaniejszych aktach prawnych z obszaru bezpieczestwa W gier mona
podzieli na dwa komplementarne rodzaje: 1. wewn trzne (m.in. zapewnienie
suwerennoci, stabilnoci pastwa i obywateli); 2. zewn trzne (m.in. promowanie demokracji i pokoju, wspópraca transatlantycka, stabilizacja najbliszego otoczenia). Bez wzgl du jednak na to wymagaj one podejmowania
dziaa konkretnych i zgodnych z narodowym interesem.

PODSUMOWANIE

Zarysowane systemowe i prawne podstawy bezpieczestwa narodowego
Polski i pozostaych pastw Grupy Wyszehradzkiej prowadz do kilku ogólnych wniosków. Po pierwsze, kade z przedmiotowych pastw to tzw. mode
demokracje. Std te system polityczny jest wci w fazie dostosowywania do
standardów demokratycznych. Po drugie, konstytucyjne podstawy bezpieczestwa s zrónicowane pod wzgl dem szczegóowoci. W wypadku Czech s to
jedynie ogólne wskazania, konstytucje Polski, Sowacji i W gier zawieraj
znacznie wi cej konkretnych odniesie. Po trzecie, strategie bezpieczestwa
zawieraj zasadnicze treci, diagnozy i prognozy, uwzgl dniajce wspóczesne
uwarunkowania mi dzynarodowe. Jakkolwiek jednak w wypadku Polski i Sowacji konieczne wydaje si moliwie szybkie przyj cie nowych dokumentów
strategicznych. Po czwarte, pastwa V4 stanowi wane ogniwo w transatlantyckiej polityce bezpieczestwa. Podejmuj konkretne dziaania na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie i wiecie. Przykadem tego moe by aktywno
w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczestwa UE, w NATO,
udzia w misjach stabilizacyjnych.
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SYSTEMS AND LEGAL FOUNDATIONS
FOR THE NATIONAL SECURITY
OF POLAND AND HER VISEGRAD PARTNERS: CZECH, SLOVAKIA AND HUNGARY.
AN OUTLINE OF THE ISSUE
Summary
A contemporary system of national security shall be constructed in a way to guarantee a proper functioning of the democratic state of law, not only during the lack of threats but also in a crisis or at war. Legal provisions in this aspect shall be clear and precise. To ensure the proper state
functioning, the tasks of the respective organs evolved in the realization of adequate jobs shall be
designed without any doubt concerning a scope of characteristics of each of them in case of
emergency. The tasks shall be defined in a concrete way without duplicates or leaving gaps.
Extraordinary states, i.e. martial law, state of emergency and a natural disaster, are introduced
under urgent conditions and serious outer as well as inner dangers for the state functioning. They
are declared to counteract the arisen threats and preserve common well-being.

Sowa kluczowe: bezpieczestwo narodowe, Polska, Czechy, W gry Sowacja, podstawy
prawne.
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