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Współczesny wymiar bezpieczeństwa

Abstrakt 
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest 

wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. 
Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła 
się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. 
Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania 
jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania 
systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczy-
wistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby 
ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru 
bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również 
w wymiarze międzynarodowym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, polityka, wartości, strategia, nauka, człowiek, 
państwo

Modern Meaning of Security

Abstract 
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the 

result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The 
multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field 
called securitology which deals with its research has been distinguished in the 
literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in 
the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing 
the feeling of security. The term included in the title of the study has been system-
atically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and 
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threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of 
the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms 
of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for 
the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is 
to show some contradictions in the interpretation of the security notion.

Keywords: security, policy, values, strategy, science, human being, state

Wprowadzenie

Termin „bezpieczeństwo” posiada wiele definicji, a jego wieloznaczność jest 
wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw 
 badacza [28, s. 5]. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że 
w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego bada-
niem, określana jako securitologia. Stanowi odrębną płaszczyznę badawczą, 
gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednost-
ki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie jemu poczucia bezpieczeństwa 
[9, s. 34]. Zagadnienie to jest wielopłaszczyznowe, a wskazana dyscyplina, 
to nowa nauka, która zaczęła funkcjonować zaledwie od 2010 r. [5, s. 43].

Jak już wzmiankowano, bezpieczeństwo jest różnorodnie pojmowane 
przez wielu badaczy, również jako określona potrzeba człowieka, stająca 
się najwyższą wartością, o jaką zabiega on w życiu [18, s. 174; 25, s. 20]. 
Termin bezpieczeństwo systematycznie poszerzał się w wyniku rozwoju 
cywilizacyjnego o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe 
środki i sposoby ich eliminowania [33, s. 170]. W przeszłości bezpieczeństwo 
rozumiane było głównie poprzez zachowanie zdolności militarnej do obrony 
żywotnych interesów danej grupy społecznej [27, s. 28–46]. Obecnie termin 
ten doczekał się wielu ujęć definicyjnych. Ich interpretacja, a także przed-
stawienie elementów wspólnych, zostanie uwzględniona w definicyjnym 
ujęciu bezpieczeństwa.

Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpie-
czeństwa, zarówno w ujęciu definicyjnym prezentowanym w literaturze przed-
miotu, jak i strategicznym − z perspektywy społeczeństwa oraz państwa. 
Ponadto intencją autora opracowania jest próba pokazania sprzeczności 
w interpretowaniu bezpieczeństwa.
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1. Definicyjne ujęcie bezpieczeństwa

Rozpatrując bezpieczeństwo od strony leksykalnej i etymologicznej, warto 
przytoczyć definicję ze „Słownika języka polskiego”, w którym podano, że 
bezpieczeństwem jest dbanie, dbałość o kogoś lub o coś, opieka nad kimś, nad 
czymś, troskliwość i staranie [23, s. 147]. Z tego wynika, że bezpieczeństwo 
jest definiowane w ścisłym powiązaniu z zagrożeniem. Zagrożenie zatem 
staje się punktem wyjścia. Takie postrzeganie bezpieczeństwa sprawia, iż 
samo pojęcie bezpieczeństwa bez istnienia zagrożeń nie funkcjonowałoby 
w otaczającej nas rzeczywistości. W ujęciu etymologicznym, bezpieczeństwo 
pochodzi od łacińskiego słowa securitas, na które składają się dwa wyrazy. 
Pierwszym z nich jest człon sine oznaczający bez, natomiast drugi – cura – 
oznacza obawę, lęk, strach, zmartwienie. Bezpieczeństwo jest stanem, w któ-
rym człowiek jest pozbawiony niepokoju i zmartwień [6, s. 11]. W podobny 
sposób postrzega bezpieczeństwo J. Stańczyk, według którego to stan, cha-
rakteryzujący się spokojem, stabilizacją, pewnością, że zagrożenie nie wystąpi, 
a jednocześnie gdyby się pojawiło, to człowiek będzie przed nim ochroniony 
[19, s. 17–20]. Podobnie ujęcie bezpieczeństwa zaprezentowano w „Słowniku 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”, uznając bezpieczeństwo za 
stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę 
na doskonalenie, ponieważ jest to jedna z podstawowych potrzeb człowie-
ka. To sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek 
szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr mate-
rialnych. Wyróżniono m.in. bezpieczeństwo globalne, regionalne, narodowe; 
bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne, publiczne, wewnętrzne, 
społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; bezpieczeństwo 
strukturalne i personalne [15, s, 13].

D. Frei stwierdził, że stan bezpieczeństwa występuje jedynie wówczas, 
kiedy brak jest rzeczywistego zagrożenia (czynnik obiektywny) i poczucia 
zagrożenia (czynnik subiektywny). Ten szwajcarski politolog uwzględnił 
dwa wymiary bezpieczeństwa. Pierwszy to ogólna, obiektywna wizja, która 
dotyczy nieistnienia niebezpieczeństwa, zaś drugi wymiar dotyczy subiek-
tywnego podejścia jednostki ludzkiej, pod czym kryje się odczucie człowieka 
odnoszące się do braku wrażenia, że znajduje się on w niebezpieczeństwie 
[7, s. 38]. Natomiast B. Zdrodowski uważa, że postrzeganie bezpieczeństwa 
jednowymiarowo − jako stan, proces, poczucie, percepcja, sytuacja, zdolność, 



potrzeba − jest niewystarczające, sektorowe i niepełne [28, s. 12]. M. Nepelski 
zaś twierdzi, że bezpieczeństwo można rozumieć jako nieustający proces dą-
żenia do osiągnięcia/utrzymania stanu niezagrożenia, spokoju, pewności, przy 
czym stan ten przez każdego z nas rozumiany jest indywidualnie [17, s. 15].

Według P. D. Williamsa, bezpieczeństwo należy do pojęć spornych ze 
swej istoty, których znaczenia nie da się ostatecznie ustalić. Nie można temu 
twierdzeniu odmówić słuszności, skoro bezpieczeństwo dla każdego oznacza 
coś innego. W badaniu stosunków międzynarodowych panuje jednak na ogół 
pogląd, by przez nie rozumieć stanu kontroli nad tym, co zagraża szczególnie 
cenionym wartościom [26, s, 12].

Pewien przełom w definiowaniu omawianego pojęcia zaprezentował  
A. Maslow, który potraktował bezpieczeństwo jako ludzką potrzebę. W 1954 r. 
opracował piramidę potrzeb, wyróżniając m.in. potrzebę bezpieczeństwa jako 
fundamentalną i egzystencjalną. Takie ujęcie proponował również R. Kuźniar, 
zdaniem którego potrzeba nie odnosi się jedynie do jednostki ludzkiej, ale 
również do grup społecznych i państw. Pomimo, że ludzie zasadniczo dążą 
do przetrwania, to bezpieczeństwo ma zapewnić rozwój społeczności, jak 
również kraju [14, s. 7].

R. Zięba uważa bezpieczeństwo za potrzebę składającą się z kilku elemen-
tów, co oznacza, że zjawisko to jest złożone i zaspokaja jednocześnie wiele 
różnych potrzeb o charakterze szczegółowym. Człowiek dąży do działań, które 
zapewnią mu ciągłość istnienia w sposób trwały. Identyfikuje się z tą potrzebą 
i z innymi ludźmi. To również niezależność i spokój oraz pewność tego, że 
nadal będzie można funkcjonować w rzeczywistości i rozwijać się [29, s. 7].  
J. Stańczyk pisał o bezpieczeństwie, że to wartość różnorodnie pojmowana, na 
co wpływa fakt, iż jest ono zależne od jednostki ludzkiej. Jednocześnie wartość 
należy do zbioru elementów, które cenione są przez wszystkich [19, s. 16–18].

Inny badacz, J. Kukułka, twierdził, że niezaspokojenie potrzeby bezpie-
czeństwa wyrządza szkody jednostce czy grupie ludzkiej, gdyż destabilizuje 
jej tożsamość i funkcjonowanie. Przejawiane są wówczas tendencje do zmiany 
istniejącego stanu rzeczy, oporu wobec niekorzystnych zmian w sferze ze-
wnątrz przedmiotowej i stosowania środków ochronnych, mogących przy-
wrócić im poczucie bezpieczeństwa. Tendencje tego rodzaju dowodzą, że 
bezpieczeństwo jest nie tyle określonym stanem rzeczy, ile ciągłym procesem 
społecznym, w ramach którego działające podmioty, starają się doskonalić 
mechanizmy zapewniające im jego spełnienie [13, s. 198–199]. 
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W. Kitler opisał bezpieczeństwo jako wartość najwyższą dla głowy pań-
stwa, o którą należy nieustannie zabiegać. Musi być ono celem działania 
władz, ponieważ wynika to z naturalnej potrzeby ludzkiej, a także narodowej. 
Bezpieczeństwo w obliczu tych zadań musi stać się zamierzonym, planowym 
procesem, który ma zagwarantować obywatelom poczucie stabilności. Pań-
stwo zapewnia mieszkańcom zarówno ochronę, jak i osłonę przed możliwymi 
do wystąpienia zagrożeniami [12, s. 31].

Jak wykazano, bezpieczeństwo jest jedną z potrzeb egzystencjalnych. To 
również pogląd prezentowany przez R. Kuźniara, który podkreślał, że staje 
się ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą człowieka, grup społecznych 
i państw. Chodzi przy tym nie tylko o przetrwanie bytu państwowego, ale 
także o bezpieczeństwo rozwoju, które zapewnia ochronę i wzbogacenie 
tożsamości jednostki czy narodu. Zatem bezpieczeństwo zależy od tego, co 
dzieje się wokół ludzi, środowiska zewnętrznego, z którego mogą pochodzić 
ewentualne zagrożenia, zależy przede wszystkim od człowieka [16, s. 25].

W ujęciu ogólnospołecznym bezpieczeństwo traktowane jest jako za-
spokojenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, całości, 
tożsamości (identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości życia. 
Bezpieczeństwo, będąc nadrzędną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest 
jednocześnie podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, 
gdyż jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Wzmiankowany 
już R. Zięba, pojęcie to rozpatruje w kategoriach dobra i zła [30, s. 50]. 

W „Wielkiej Encyklopedii PWN” bezpieczeństwo zostało zdefiniowane 
jako ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz majątek ogól-
nonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla 
ładu prawnego [24, s. 18]. Inną definicję zaproponował M. Brzeziński, według 
którego bezpieczeństwo jest także kategorią antropocentryczną. Towarzyszy 
człowiekowi jako jednostce lub jego zorganizowanym formom (społeczeń-
stwo, naród, państwo). Bez człowieka zasadniczo nie ma bezpieczeństwa, są 
tylko zjawiska fizyczne lub przyrodnicze. Dopiero związek z człowiekiem 
czyni z nich zagrożenia i włącza do badań nad bezpieczeństwem [2, s. 30–31; 
22, s. 33–34].

O niejednorodności w definiowaniu bezpieczeństwa pisał S. Sulowski, 
podając, że istnieje w tym aspekcie typowy pesymizm definicyjny, ponieważ 
zakres desygnatów (możliwych nazw) tego pojęcia nie ma charakteru stałego 
i ulega ciągłym zmianom [22, s. 12]. Można przez to rozumieć, że próba 

Współczesny wymiar bezpieczeństwa 113



określenia, czym jest bezpieczeństwo, staje się możliwa w sytuacji, kiedy 
dochodzi do jego utraty. Oznacza to, że przez pryzmat niebezpieczeństwa, 
czyli zagrożenia, ludzie potrafią wskazać, co to jest bezpieczeństwo i jaką 
wartość posiada.

Te oraz inne definicje bezpieczeństwa wskazują na pewne wspólne elemen-
ty, którymi są: wartość, stan, a także proces. Niewątpliwie można zgodzić się 
co do tego, że bezpieczeństwo jest wartością, a także pewnym stanem, lecz 
różnie postrzeganym. W tym miejscu wydaje się słuszne pytanie: Czy można 
omawiać je w kontekście procesu? Wątpliwości związane są z powiązaniem 
wskazanych elementów. Wartość ze stanem może być łączona, jednak proces, 
jest tym elementem, który stanowi dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa 
(określonego stanu) poprzez stosowanie różnych narzędzi czy środków. Za-
tem proces jest jedynie drogą do osiągnięcia bezpieczeństwa, dlatego też nie 
może być ujmowany w definiowaniu samego bezpieczeństwa, lecz w tym 
obszarze, który traktuje o dążeniu do osiągnięcia określonego stanu nazy-
wanego bezpieczeństwem.

2. Typologia bezpieczeństwa

W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo jest rozpatrywane według trzech 
zasadniczych wymiarów, tj. podmiotowego, przedmiotowego i procesualnego 
[31, s. 16–17]. 

Zgodnie z pierwszym, wymiarem podmiotowym, bezpieczeństwo odnosi 
się do uczestników życia społecznego. Postulowane jest odejście od skupiania 
się na państwie jako głównym obiekcie, któremu należy zapewnić bezpie-
czeństwo, na rzecz jednostki jako dobra najważniejszego. To szczególnego 
rodzaju bezpieczeństwo ludzkie jest współcześnie najbardziej wszechstronną 
i zaawansowaną konceptualizacją bezpieczeństwa człowieka jako podmiotu. 
Istotą tu jest jakość życia w społeczeństwie i w państwie. 

W wymiarze przedmiotowym, bezpieczeństwo dotyczy różnych jego 
sfer oraz chronionych wartości, kierunków i metod polityki bezpieczeń-
stwa, przestrzennego postrzegania bezpieczeństwa państw. Współcześnie 
w ramach bezpieczeństwa widoczne jest odejście od ujęcia tradycyjnego, tj. 
zachowania zdolności militarnej poszczególnych jednostek, do realizacji ży-
wotnych interesów na rzecz zawierania sojuszy i umów międzynarodowych. 
Sojusze zawierane są na zasadach zaufania do gospodarek wolnorynkowych, 
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instytucji demokratycznych przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wol-
ności obywateli [10, s. 1; 34, s. 67]. Oprócz samego poczucia bezpieczeństwa 
jednostki ludzkiej łączy się je z rozwojem. Oznacza to, że rozwój społeczny 
i gospodarczy kraju, świata czy jednostki ludzkiej jest możliwy wówczas, gdy 
człowiek zadba o stabilność, a warunki, w jakich ma się odbywać ten proces, 
będą sprzyjające i pozwolą na jego realizację. Najprościej ujmując, rozwój 
będzie możliwy, gdy świat będzie bezpieczny, jednakże fundamentem tej 
zależności zawsze będzie poczucie bezpieczeństwa [11, s. 20]. 

W ostatnim wymiarze, procesualnym, bezpieczeństwo należy traktować 
jako proces dynamiczny, zmieniający się w czasie, wynikający z postępu 
cywilizacyjnego oraz ewolucji myśli społeczno-politycznej. W obecnym 
bezpieczeństwie zacierają się granice pomiędzy polityką wewnętrzną a mię-
dzynarodową. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko globalizacji [4, s. 120; 
35, s. 9–50]. Wymiar ten powinien być traktowany jako droga do osiągnięcia 
pewnego stanu, definiowanego jako bezpieczeństwo.

Inny podział proponuje J. Stańczyk, według którego bezpieczeństwo 
powinno być rozpatrywane w czterech zasadniczych obszarach, tj. podmio-
towym, przedmiotowym, przestrzennym oraz celu. 

Tabela 1. Podział bezpieczeństwa wg J. Stańczyka

Bezpieczeństwo

Podmiotowe Przedmiotowe Przestrzenne Cele

1. Jednostkowe 1. Militarne 1. Miejscowe 1. Negatywne

2. Lokalne 2. Polityczne 2. Lokalne 2. Pozytywne

3. Międzynarodowe 3. Ekonomiczne 3. Subregionalne

4. Globalne 4. Ekologiczne 4. Regionalne

5. Kulturowe 5. Globalne

6. Społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19, s. 20–28] 

Z kolei R. Zięba zaproponował jeszcze inną typologię bezpieczeństwa, 
dokonując podziału ze względu na aspekt:
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• podmiotowy: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe;
• przedmiotowy: bezpieczeństwo polityczne, wojskowe, gospodarcze, spo-

łeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne itd.;
• przestrzenny: bezpieczeństwo personalne (dotyczące indywidualnych 

ludzi − osób), lokalne (państwowo-narodowe), subregionalne, regionalne 
(koalicyjne), ponadregionalne i globalne (uniwersalne);

• czasu: stan bezpieczeństwa i proces bezpieczeństwa;
• sposobu organizowania: indywidualne (unilateralne) – hegemonizm 

mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność, niezaangażowanie, sojusze 
(system blokowy), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system bez-
pieczeństwa zbiorowego [33, s. 9–10].

3. Strategiczne ujęcie bezpieczeństwa

Strategia bezpieczeństwa narodowego stanowi, że Polska jest demokratycz-
nym państwem prawnym z gospodarką rynkową, przestrzegającym wiążącego 
ją prawa międzynarodowego. Polska wzmacnia swój potencjał bezpieczeństwa 
narodowego, aby zapewnić stabilny rozwój kraju oraz poprawę warunków 
życia obywateli. Jest aktywnym uczestnikiem współpracy międzynarodowej 
i rozwija przyjazne stosunki oraz współpracę z państwami bliższego i dalszego 
sąsiedztwa. Następnie wskazuje, że na miarę swoich możliwości oraz intere-
sów, jako część wspólnoty międzynarodowej, angażuje się w rozwiązywanie 
problemów globalnych. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z pozaeuropej-
skimi partnerami oraz rozwija z nimi obustronnie korzystną współpracę 
polityczną i gospodarczą [20, s. 9–10]. 

Ponadto w tym samym dokumencie o charakterze strategicznym podano, 
że Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli po-
przez stwarzanie warunków do realizacji interesów narodowych i osiągania 
celów strategicznych1, do których należą:

 1 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,  
poz. 483). Na uwagę zasługuje w szczególności art. 5, którego treść brzmi następująco: 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strze-
że dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”.
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• dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa za-
pewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym 
odstraszania, obrony i ochrony przed nimi oraz likwidowania ich następstw;

• silna pozycja międzynarodowa Polski i członkostwo w wiarygodnych 
systemach bezpieczeństwa międzynarodowego;

• ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich 
życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych 
dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych);

• zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw, bez 
szkody dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa państwa oraz 
zapewnienie tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego;

• zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społeczne-
go i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
środowiska naturalnego oraz warunków życia i zdrowia ludności jako 
podstawy bytowania [20, s. 10–11].
Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze 

bezpieczeństwa przekładają się na działania i zadania, w miarę możliwości 
stosownie do warunków bezpieczeństwa, a także możliwości ich wykonania. 
Wskazane działania i zadania w aspekcie bezpieczeństwa narodowego mają 
charakter strategiczny. Podnoszone cele w obszarze bezpieczeństwa dotyczą 
przede wszystkim:

• utrzymywania i demonstrowania gotowości zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania 
wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom;

• doskonalenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, 
a zwłaszcza jego elementów kierowania, w tym zapewnienie niezbęd-
nych zasobów i zdolności;

• rozwoju potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do potrzeb 
i możliwości państwa oraz zwiększenia jego interoperacyjności w ramach 
NATO i UE;

• wzmocnienia gotowości i zdolności NATO do kolektywnej obrony oraz 
spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa; budowanie silnej 
pozycji Polski w obu tych organizacjach;

• rozwijania bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie 
partnerskich relacji z innymi państwami, w tym służących zapobieganiu 
i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów międzynarodowych;
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• promowania na arenie międzynarodowej zasad prawa międzynarodowego 
oraz uniwersalnych wartości, takich jak: demokracja, prawa człowieka 
i wolności obywatelskie, a także podnoszenie w polskim społeczeństwie 
świadomości praw człowieka i obywatela;

• zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego poprzez doskonalenie kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, 
powiadamiania, ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk 
żywiołowych oraz katastrof, a także wdrożenia rozwiązań prawnych i or-
ganizacyjnych w zakresie systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej;

• doskonalenia i rozwoju krajowego systemu zarządzania kryzysowego 
w kierunku zapewnienia jego wewnętrznej spójności i integralności oraz 
umożliwienia niezakłóconej współpracy w ramach systemów zarządza-
nia kryzysowego organizacji międzynarodowych, których Polska jest 
członkiem;

• ochrony granic Polski, stanowiących zewnętrzną granicę UE; przeciw-
działania przestępczości zorganizowanej, w tym gospodarczej; ochrony 
porządku publicznego;

• udoskonalenia rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania i zwalczania 
terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia;

• zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej 
w cyberprzestrzeni;

• zapewnienia bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i spo-
łecznego oraz innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospo-
darki, a także stabilności finansowej państwa;

• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycz-
nego oraz ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i zasobów 
naturalnych, w szczególności zasobów wodnych, a także kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego kraju w sposób zwiększający odpor-
ność na różnorakie zagrożenia, w szczególności militarne, naturalne 
i technologiczne;

• zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego;
• prowadzenia efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowania polityki 

migracyjnej do nowych wyzwań;
• pogłębiania świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwięk-

szania kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych [20, s. 11–12].
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Nadrzędnym celem działań Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego 
państwa prawa jest zapewnienie wszystkim obywatelom poczucia bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości. W obszarze bezpieczeństwa społecznego zadaniem 
państwa jest zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakości życia obywateli. 
Priorytetami w tym zakresie są wzrost zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnie-
niem aktywizacji grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
a także wzrost integracji społecznej i doskonalenie systemu zabezpieczenia 
społecznego. Również wyrównywanie różnic pomiędzy miastem i wsią oraz 
przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym i migracji.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 przy-
jęta uchwałą Rady Ministrów 9 kwietnia 2013 r. wskazuje, że zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli należy do żywotnych interesów 
narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo narodowe oznacza 
zdolność państwa i jego społeczeństwa do zapewnienia warunków jego istnie-
nia i rozwoju, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności 
wewnętrznej oraz jakości życia. Zdolność ta jest kształtowana poprzez działania 
polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ry-
zyka oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, co zapewnia 
trwanie, tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe państwa i narodu 
(społeczeństwa) [32].

Na bezpieczeństwo narodowe Polski wpływ mają procesy zachodzące we 
współczesnym, a także globalnym środowisku bezpieczeństwa. Cechują się 
one znaczną dynamiką i złożonością zmian, a także występowaniem zagrożeń 
asymetrycznych. 

Podsumowanie

W literaturze przedmiotu termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji 
i typologii. Niewątpliwie jest zjawiskiem złożonym, co zostało przedstawione 
w pierwszej części artykułu, w definicyjnym ujęciu bezpieczeństwa. W za-
sadzie w każdej sferze aktywności człowieka występują pewne elementy 
bezpieczeństwa [8, s. 23]. 

Prawo jednostki do bezpieczeństwa ma wymiar osobisty, natomiast w od-
niesieniu do państwa − społeczny. Najczęstszymi zagrożeniami wskazywa-
nymi przez jednostkę, to utrata życia, zdrowia, wolności, a także mienia. 
Według socjologów, człowiek może odczuwać zagrożenie, kiedy inny człowiek 
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zachowuje się odmiennie do przyjętych norm, funkcjonuje w taki sposób, że 
jego zachowanie staje się niebezpieczne dla podmiotu i otoczenia. Gdy ktoś 
narusza jego godność osobistą, wówczas odczuwa niepokój, co burzy relacje 
pomiędzy ludźmi i prowadzi do wystąpienia lęku i obaw [3, s. 232–233]. 

Na potrzeby artykułu wybrano definicje powszechnie wykorzystywanie 
podczas penetracji naukowej zagadnienia. Podniesienia wymaga fakt, że 
terminologia związana z obszarem bezpieczeństwa uwzględnia wiele definicji 
i klasyfikacji, których kryteria różnią się od zaprezentowanych. Zapewne 
aspekt definicyjny podnoszonego bezpieczeństwa, wraz z rozwojem i zagro-
żeniami, będzie ewaluował. Niewątpliwie wielość definicji i różnie interpre-
towanie zagadnienia, powoduje pojawianie się błędów, które następnie mogą 
być powielane. Przykładem jest jednoczesne traktowanie terminu bezpieczeń-
stwo jako stanu i procesu, co jest, najogólniej rzecz ujmując, sprzecznością. 
Przecież nie można jednocześnie być nieruchomym i poruszać się czy też 
stać i iść. Właściwsze jest określenie bezpieczeństwa jako stanu oraz wartości, 
oczywiście w aspekcie socjologicznym, na który zwraca uwagę wielu badaczy 
przytaczanych w opracowaniu. Także, w sensie psychologicznym, bezpieczeń-
stwo może być traktowane jako potrzeba, którą rozpowszechnił A. Maslow.

Prezentowane kwestie pokazały różne ujęcie terminu bezpieczeństwo, 
wskazując na pewne uproszczenia stosowane w literaturze przedmiotu, do 
których, zdaniem autora, należy podchodzić krytycznie, szczególnie do pre-
zentowanego zestawienia słów: stan i proces, o czym już wspomniano.
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