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Streszczenie: Bezpieczeństwo jest jednym z 
najbardziej cenionych wartości w sferze spo-
łecznej i indywidualnej. Zapewnienie bezpie-
czeństwa publicznego społeczeństwa jest 
niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno 
jednostek, jak i państwa rozumianego jako 
zorganizowanej grupy osób. Każdy obywatel 
ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do 
ich zachowania. Konstytucja jako wartość 
najwyższa uznała również jej niezależność, 
nienaruszalność granic i integralność terytorial-
ną państwa. Polska jako suwerenne i demokra-
tyczne państwa członkowskie ONZ, OBWE, 
NATO i UE jako priorytetowy cel przyjęła trwa-
łość i ciągłość bezpieczeństwa narodowego. 
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Abstract. Security is one of the most cherished 
values in the social and individual. Ensuring 
public safety of the public is an essential 
condition for the development of both indi-
viduals and the state understood as an orga-
nized group of individuals. Every citizen has a 
constitutionally guaranteed right to their 
behavior. The Constitution as the supreme 
value also recognized its independence, the 
inviolability of borders and territorial integrity 
of the state. Poland as a sovereign and demo-
cratic Member State of the UN, OSCE, NATO 
and the EU as a priority objective adopted 
sustainability and continuous national securi-
ty. 
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WPROWADZENIE 

Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości w wymiarze 

społecznym i indywidualnym. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego da-

nego społeczeństwa stanowi podstawowy warunek rozwoju zarówno po-

szczególnych jednostek, jak i państwa rozumianego, jako zorganizowana 

grupa jednostek. Dzisiaj każdy obywatel ma zapewnione konstytucyjnie pra-

wo do ich zachowania. Konstytucja za najwyższe wartości uznała także nie-

podległość, nienaruszalność granic oraz integralność terytorialną państwa. 

Polska jako suwerenne  i demokratyczne państwo członkowskie ONZ, OBWE, 

NATO i UE za cel priorytetowy przyjęło zapewnienie trwałego i nieprzerwa-

nego bezpieczeństwa narodowego [Wojnarowski, Kuliczkowski, Olszewski 

2012, 7]. 

Pojęcie ,,bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego  sine cura, przez 

które rozumiano polityczną stabilność. „Secretarias” oznacza stan bezpiecz-

ny, stan pewności, zabezpieczenia, spokoju,  a także wskazuje na brak zagro-

żenia i ochronę przed niebezpieczeństwami [Kaczor 2010, 49]. Z czasem 

powstawało coraz więcej nowych definicji, które uwzględniały różne aspekty. 

Tradycyjne, wąskie rozumienie bezpieczeństwa było wynikiem doświadczeń 

drugiej wojny światowej. Wówczas największym zagrożeniem był konflikt 

zbrojny. W związku z tym siła militarna była najważniejszym aspektem bez-

pieczeństwa. Tradycyjne bezpieczeństwo narodowe kojarzy się z militarną 

obroną państwa przed zagrożeniami militarnymi, a jego realizacja wiąże się 

ze sztuką wojenną.  

W okresie zimnej wojny analizy z zakresu bezpieczeństwa narodowego 

odnosiły się do struktur narodowych, które przede wszystkim gwarantowały 

rozbudowane potencjały wojskowe. Stan bezpieczeństwa oznaczał rozbudo-

wę potencjału, by był w stanie odeprzeć zagrożenia [Żukrowska 2006, 21- 

22].  

Miniony okres „zimnej wojny” w Europie kojarzony był/jest z wyścigiem 

zbrojeń, brakiem demokracji i ciągłym przeciwstawianiem się agresji militar-

nej. Dziś uważa się, iż takie podejście było etnocentryczne i zbyt podporząd-

kowane wybranym czynnikom (głównie kulturowym) i nie uwzględniało wie-

lu aspektów. Szersze pojęcie bezpieczeństwa upowszechniło się w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy stwierdzono, iż analizując bezpie-
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czeństwo należy brać pod uwagę różne komponenty, a nie tylko zagrożenia 

militarne. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż bezpieczeństwo narodowe jest 

nie tylko ochroną państwa przed fizyczną napaścią, lecz także również 

ochroną, za pomocą wielu środków – interesów ekonomicznych i politycz-

nych, których utrata oznaczałaby brak podstawowych wartości państwo-

wych, zawartych w konstytucji [Stańczyk 1996, 21].  

POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA 

Dzisiaj coraz większego znaczenia zaczynają nabierać czynniki towarzyszą-

ce, wspomagające i uzupełniające działania zbrojne [Mróz – Jagiełło, Wolanin 

2012, 77]. Aktualnie proponuje się koncepcje uwzględniające komponenty 

polityczne, gospodarcze, środowiskowe, społeczne, wojskowe, umieszczone 

w kontekście międzynarodowym. Lata 80. XX  wieku, a zwłaszcza ich koniec 

to zmiany zachodzące na wielu płaszczyznach życia pozwoliły spojrzeć na 

bezpieczeństwo w różnych ujęciach i wymiarach. Bezpieczeństwo było po-

strzegane w ujęciu: podmiotowym – jako pewność istnienia i przetrwania 

uczestników stosunków narodowych i międzynarodowych; przedmiotowym 

– jako środki i sposoby kształtujące pewność stanu posiadania uczestników 

stosunków narodowych i międzynarodowych oraz instytucji gwarantujących 

określony poziom bezpieczeństwa; funkcjonalnym – pozwalające na ocenę 

dynamiki i ewolucji subiektywnych i obiektywnych aspektów bezpieczeństwa 

i jego uczestników [Zięba 2008, 16]. 

Zmiany w rozumieniu bezpieczeństwa miały również powiązanie z odej-

ściem od wąskiego ujęcia bezpieczeństwa. We współczesnej nauce zauważyć 

można dwa sposoby rozumienia bezpieczeństwa [Cieślarczyk 2004, 124]: 

ujęcie wąskie (negatywne) traktujące bezpieczeństwo jako brak zagrożeń. 

Istotą tego punktu widzenia jest analiza oddziaływań podmiotu, które po-

dejmuje w celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi zaszkodzić jej warto-

ściom wewnętrznym; ujęcie szerokie, charakterystyczne jest przede wszyst-

kim dla społeczeństw otwartych.   

Podejście to skupia się głównie na kształtowaniu takich warunków, które 

umożliwiają osiągnięcie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa przetrwa-

nia, posiadania oraz  rozwoju jednostki. Dużą uwagę przywiązuje się w tym 

zakresie do aktywności podmiotu oraz jego zdolności do kooperacji z oto-

czeniem. 
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Ujęcie „wąskie” stanowiło pewnego rodzaju uproszczenie. Brak zagrożeń 

w praktyce nie jest niemożliwy do osiągnięcia. Takie podejście nie uwzględ-

niało postępu, rozwoju cywilizacyjnego. „Szerokie” podejście jest aktywne, 

poszukuje nowych rozwiązań, a nie tylko doszukuje się nowych zagrożeń. Do 

szerokiego rozumienia bezpieczeństwa odwołuje się m.in. J. Stańczyk, we-

dług którego bezpieczeństwo posiada dwa zasadnicze składniki: ,,gwarancje  

nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju” 

[Jakubczak, Filis 2006, 14]. Poszerzanie się zakresu bezpieczeństwa spowo-

dowało wyodrębnienie się  wielu płaszczyzn, które mogą być analizowane  

w sposób niezależny od siebie, mimo  że są ze sobą powiązane. Powszechnie 

obowiązuje teza, że nie ma raz na zawsze ustanowionego bezpieczeństwa. 

Jest to proces, który zmienia się w zależności od wielu zjawisk występujących 

w społeczeństwie.  

W. Pokruszyński interpretuje to, jako ciągłą działalność jednostek oraz 

społeczności lokalnych, państw i organizacji międzynarodowych w tworzeniu 

pożądanego stanu bezpieczeństwa. To  nie tylko stan, ale również możliwości 

rozwoju. Autor twierdzi, iż w analizie bezpieczeństwa, w różnych wymiarach, 

należy wyraźnie odróżniać wyzwania i zagrożenia, albowiem tylko takie cało-

ściowe podejście może doprowadzić do obiektywnej oceny zjawiska [Pokru-

szyński 2010, 5-9].  

Wyjaśniając istotę bezpieczeństwa S. Koziej zwraca uwagę na duży dyna-

mizm i zmienność zjawiska, które ma zapewnić możliwość przetrwania i roz-

woju własnych interesów w określonych warunkach. Realizacja tych intere-

sów ma nastąpić poprzez podejmowanie wyzwań, redukcję ryzyka, wykorzy-

stywanie szans i przeciwdziałanie zagrożeniom [Koziej 2006, 7]. Idąc za zda-

niem R. Zięby bezpieczeństwo obejmuje „zabezpieczenie potrzeb istnienia, 

przetrwania, pewności, stabilizacji, tożsamości (identyczności), niezależności, 

ochrony poziomu i jakości życia. Bezpieczeństwo będąc naczelną potrzebą 

człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw  

i systemów międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie za-

grożenia” [Kunikowski 2008, 13].  

Bezpieczeństwo to także sytuacja charakteryzująca się brakiem ryzyka 

utraty czegoś, co jest szczególnie cenne: zdrowie, praca, dobra materialne,  

szacunek, uczucia. Jest to również stan niezagrożenia, spokoju, pewności.  
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W innym ujęciu bezpieczeństwo to stan psychiczny lub prawny, w którym 

jednostka ma poczucie pewności, oparcie w sprawnie działającym systemie 

prawnym. Bezpieczeństwo to także wolność od zagrożeń, strachu lub ataku 

[Pieczywok 2012, 22]. Podmiotem bezpieczeństwa mogą być wszelkie jed-

nostki, które zmierzając do swobody realizacji własnych interesów w kon-

kretnych warunkach. Mogą to być pojedyncze jednostki, grupy, narody, spo-

łeczności międzynarodowe. W związku z tym można bezpieczeństwa zaklasy-

fikować jako podmiotowe, grupowe, narodowe oraz międzynarodowe [Ko-

ziej 2006, 7].  

Wg słownika języka polskiego bezpieczeństwo to: ,,stan psychiczny lub prawny, 

w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w spraw-

nie działającym systemie prawnym; przeciwieństwo zagrożenia” [Słownik współ-

czesnego 1996, 51]. Taka wykładnia językowa pozwala na stwierdzenie, iż bezpie-

czeństwo można rozpatrywać w dwóch aspektach. W ujęciu szerszym jest to ca-

łość porządku i urządzeń społecznych, chroniących państwo i obywateli przed 

zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a w węższym zakresie bezpieczeństwo 

publiczne jest to ochrona ustroju przed zamachami na główne instytucje pań-

stwowe [Słownik języka polskiego 1995, 139].  

Obecnie wspólną cechą definicji bezpieczeństwa jest rozumienie tego pojęcia 

jako procesu społecznego. Polega on na ciągłym podejmowaniu czynności, mają-

cych na celu doskonalenie mechanizmów zapewniających poczucie bezpieczeń-

stwa. Ważnym elementem pojmowania bezpieczeństwa jako procesu jest podle-

ganie prawom ruchu systemów społecznych. Dynamizm w definiowaniu bezpie-

czeństwa wiąże się ze zmiennością warunków otoczenia, postępem cywilizacyj-

nym i zakresem potrzeb poszczególnych podmiotów. Szczególne znaczenie ma 

takie pojmowanie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, gdzie bez-

pieczeństwo jest pojmowane jako proces o zmiennej dynamicie i intensywności. 

Proces jest wyznacznikiem zgodności i sprzeczności interesów państw i systemów 

międzynarodowych [Stańczyk 1996, 18-19].   

Bezpieczeństwo narodowe to ,,stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorga-

nizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitar-

nymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzą-

cych z różnych dziedzin działalności państwa” [Słownik terminów 2002, 29].  
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Bezpieczeństwo narodowe można jednak rozpatrywać nie jako stan, a proces, 

który obejmuje wszelkie działania ochronne i obronne, których celem jest stwo-

rzenie odpowiednich warunków funkcjonowania państwa na arenie międzynaro-

dowej. Proces ten obejmuje również przeciwstawianie się wszelkim wyzwaniom  

i zagrożeniom bezpieczeństwa państwa [Kitler 2002, 48]. Według Józefa Kukułki 

do podstawowych wartości, które składają się na bezpieczeństwo narodowe, zali-

cza się przede wszystkim [Kukułka 1982, 34]:  przetrwanie (państwowe, etniczne  

i biologiczne), któremu każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż 

tracą one sens w przypadku zagrożenia przetrwania samego podmiotu; integral-

ność terytorialną (w sensie fizycznym, narodowym i państwowym); niezależność 

polityczną (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji); jakość życia 

(w sensie poziomu życia, szczebla rozwoju społeczno-gospodarczego i systemu 

kulturalnego), która wymaga dużo zdrowego rozsądku, aby nie była zbyt maksy-

malistycznie traktowana.  

Zagrożenie którejkolwiek z czterech wymienionych wartości prowadzi do 

ograniczania żywotnych interesów państw, a tym samym oznacza zmniejsze-

nie bezpieczeństwa narodowego. Wpływ na nowe postrzeganie bezpieczeń-

stwa narodowego mają stale ewoluujące zagrożenia. Obecnie istnieje nowy 

etap stosunków międzynarodowych, w ramach którego współczesne zagro-

żenia stały się globalne i mogą dotyczyć każdego państwa. Obecnie zauwa-

żamy wyraźną ewolucję zagrożeń, a najbardziej dokuczliwe stają się zagroże-

nia: klęski żywiołowe i ataki terrorystyczne. Zagrażają one bezpośrednio spo-

łeczeństwu, wpływając na funkcjonowanie wielu ludzi, państw i instytucji, 

zwłaszcza w sferach gospodarczych i społecznych. O ile zagrożenia naturalne 

towarzyszyły człowiekowi od początku istnienia, o tyle zagrożenia cywiliza-

cyjne zmieniały swój charakter i zasięg w miarę rozwoju cywilizacyjnego. 

Znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw ma terroryzm, zwłaszcza na 

życie społeczne i polityczne w skali państw i całej społeczności międzynaro-

dowej. Terroryzm jest siłowym, brutalnym zastraszaniem ludzi żyjących 

zgodnie z prawem, w celu wymuszenia korzyści (najczęściej) ideologicznych 

[Borkowski 2001, 65].  

Dziś terroryzm jawi się jako ,,strategiczna koncepcja prowadzenia wojny asy-

metrycznej przez podmioty pozapaństwowe” [Adamczuk 2011, 199]. Poprzez 

asymetrię należy rozumieć ,,umiejętność wykorzystania wszelkiego rodzaju różnic 



Karolina OLAK, Antoni OLAK                                                                                           ASO.A.7(1)/2016/467-480 

 473 

w szeroko pojmowanych potencjałach stron – od strony materialnej po psycholo-

giczną – zarówno przed, jak i w toku prowadzenia działań w celu osiągnięcia prze-

wagi nad przeciwnikiem” [Gawliczek, Pawłowski 2003, 18].  

Asymetria pochodzi z języka greckiego (asymmetria) i oznacza brak lub naru-

szenie symetrii. Wobec powyższej definicji, za zagrożenie asymetryczne należy 

uznać podmiot konfliktu,  wykorzystujący niekonwencjonalne środki i techniki. Do 

tego rodzaju zagrożeń można zaliczyć  broń masowego rażenia, działania 

z użyciem technologii informatycznych oraz koncepcje taktyczne [Białoskórski 

2010, 29].  Zagrożenia asymetryczne  dotyczą zarówno sfery militarnej, jak i poza-

militarnej. Obejmują ,,myślenie, organizowanie i działanie odmienne od przeciwni-

ka, w tym wykorzystanie wszystkich różnic w szeroko pojmowanych potencjałach 

stron. Ich celem jest maksymalizacja własnej przewagi przy jednoczesnym wyko-

rzystaniu słabości przeciwnika dla uzyskania dominacji lub większej swobody ope-

racyjnej” [Szubrycht 2006, 144].  

Największy wpływ ma najnowsze zmiany strategii organizacji terrory-

stycznych, ma przeniesienie się terroryzmu z gruntu regionalnego na mię-

dzynarodowy.  Dla współczesnych organizacji zniknęły granice państwowe. 

Terroryzm charakteryzuje się  również ciągłym przekraczaniem  nie tylko 

granic, ale również znanych już i przyjętych form ataku. Zagrożenia pojawiają 

się na nowych obszarach, a terroryści nie przestrzegają żadnych praw moral-

nych i etycznych. Ponadnarodowy charakter działań sprawił również zmiany 

strukturalne. Nastąpiła widoczna zmiana w zakresie kierowania ugrupowa-

niami terrorystycznymi i w ich organizacji.  

Przyszli zamachowcy zaczęli być rekrutowani spośród obywateli różnych 

krajów i narodowości, połączonych jedynie ideologią,  za którą są w stanie 

poświęcić swoje życie. Przestają już funkcjonować jednolite i centralistyczne 

ugrupowania, działające w obrębie jednego państwa, a pojawiają się grupy  

o budowie sieciowej. Wiąże się to  z decentralizacją struktury, która składa 

się z wielu samodzielnych operacyjnie, logistycznie i finansowo pionów 

[Adamczuk 2011, 210-213]. A wracając do teoretycznych rozważań na temat 

bezpieczeństwa narodowego, warto omówić również termin bezpieczeństwo 

państwa. Oba pojęcia są ze sobą skorelowane. Zdaniem J. Czaputowicza są 

one tożsame: ,,bezpieczeństwo narodowe, czyli bezpieczeństwo państwa, 

dotyczy zapewnienia integralności terytorialne, suwerenności, swobody wy-
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boru drogi politycznej oraz warunków dobrobytu i rozwoju” [Czaputowicz  

2003, 13].  

Bezpieczeństwo państwa określa stan wewnętrznej stabilności kraju interpre-

towany na podstawie braku występowania zagrożeń. Takie postrzeganie bezpie-

czeństwa pozwala na podzielenie go na zewnętrzne i wewnętrzne [Dworecki 

2009, 248]. Jest to rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności pań-

stwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie 

zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjonalnych i behawioralnych społe-

czeństwa oraz traktowanie państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach 

międzynarodowych [Dworecki 2009, 248]. 

Bezpieczeństwo narodowe często jest utożsamiane z bezpieczeństwem pań-

stwa, ponieważ wywodzi się z egzystencjalnych potrzeb ludzkich społeczności 

zorganizowanych w państwa. Jest to jednak uproszczenie, ponieważ w państwach 

wielonarodowych interesy niektórych narodów nie muszą być zgodne z interesami 

narodu tytularnego i państwa. Zatem bezpieczeństwo narodowe to ochrona we-

wnętrznych wartości jednostki, każdej grupy społecznej, narodu i państwa oraz 

zapewnianie warunków do realizacji zadań wynikających z tych wartości. Winno 

ono zapewnić m.in. ochronę takich wartości, jak: przeżycie ludności, system spo-

łeczno-gospodarczy, panującą ideologię, prestiż państwa w środowisku międzyna-

rodowym, interesy własnych obywateli za granicą, postęp gospodarczy, standard 

życia ludności itd. 

Terminy bezpieczeństwo państwa i  bezpieczeństwo narodowe uwzględ-

niają różnorodne czynniki natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej (międzyna-

rodowej). Stosunkowo często oba terminy traktowane są jako  synonimy, 

podczas gdy bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem szerszym. O ile bo-

wiem bezpieczeństwo państwa sugeruje koncentrowanie się przede wszyst-

kim na  bezpieczeństwie państwa jako instytucji, to definiowane tu „bezpie-

czeństwo narodowe” w większym stopniu  akcentuje ochronę interesów nie 

tylko państwa jako nie tylko całości, lecz także społeczeństwa i jego  części 

składowych, w tym jednostek.  

Stosowanie tego terminu jest więc najbardziej  adekwatne w odniesieniu do 

państw demokratycznych, opartych na gospodarce  wolnorynkowej, w których 

prawa jednostki i grup społecznych mają kluczowe znaczenie.  Biorąc pod uwagę 

powyższe, bezpieczeństwo narodowe można  zdefiniować jako  zdolność państwa 
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i jego narodu (społeczeństwa) do zapewnienia pewności przetrwania  (państwa 

jako instytucji, narodu jako grupy etnicznej, biologicznego przeżycia  ludności), 

integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej  oraz 

jakości życia. Pewność ta jest kształtowana poprzez działania negatywne polegają-

ce na eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i powstających w ramach państwa 

oraz  działania pozytywne zapewniające przetrwanie, posiadanie (tożsamość), 

funkcjonowanie  i swobody rozwojowe państwa i narodu (społeczeństwa) [Zięba, 

Zając 2010, 9-10].  

Rozpatrując w szczegółowy sposób zakres interesów narodowych (państwo-

wych) w ramach spektrum bezpieczeństwa rozróżniać można szereg różnorod-

nych wartości, jakie zawarte są w jego obrębie. Poza ochroną fizycznego trwania 

państwa i narodu (wartości nadrzędnej w stosunku do pozostałych) obejmują one 

całą gamę cech warunkujących swobodny rozwój [Stańczyk 1996, 25]. W tym 

miejscu trzeba przytoczyć stanowisko R. Stemplowskiego który uważa, że państwo 

bezpieczne rozumie się państwo,  które może realizować swoją rację stanu. W 

związku z tym wskazuje czynniki, które muszą wystąpić, by państwo miało taką 

możliwość [Stemplowski 2003, 254]: 1) Warunki egzystencjalne a) obiektywne: 

minimalne: integralność terytorialna, zdolność do obrony przed agresją, zdolność 

do powstrzymania epidemii i minimalizowania skutków katastrof, optymalne: 

suwerenność państwa, wzrost demograficzny i gospodarczy, potencjał policyjny, 

wywiadowczy, wspólnota wartość, b) subiektywne:  poczucie bezpieczeństwa, 

dobrobyt obywateli. 2) Warunki instytucjonalne: instytucje demokratycznego 

państwa, racjonalna organizacja  rynku, system edukacji, środki masowego prze-

kazu. 3) Warunki  funkcjonalne: zapobieganie pojawieniu się zagrożeń, zdolność 

państwa do realizacji jego funkcji, utrzymywanie stosunków międzynarodowych 

(sojusze wojskowe, partnerstwo strategiczne), analizowanie informacji i formuło-

wanie ocen spełniania poszczególnych kryteriów bezpieczeństwa w celu obierania 

odpowiednich kierunków działania, rozwój kulturalny państwa i społeczeństwa, 

kontrola społeczna. 

Bezpieczeństwo państwa jest osiągane w ramach określonego, zmienne-

go w czasie, systemu istniejącego w danej historycznie ukształtowanej spo-

łeczności międzynarodowej. Przez pojęcie systemu bezpieczeństwa rozumieć 

można dynamiczne połączenie kilku podstawowych czynników determinują-

cych jego istotę. Jest to wielopłaszczyznowa struktura, oparta na określonym 
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układzie sił politycznych, militarnych, ekonomicznych i ideologiczno - kultu-

rowych, podlegająca procesom adaptacyjnym i autoregulującym oraz posia-

dająca swój wymiar aksjologiczny [Wojnarowski 2004, 14-15].  

Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo narodowe w polskim systemie 

prawnym są jednoznaczne. Konstytucja mówi raz o bezpieczeństwie państwa 

(RP), a innym razem o bezpieczeństwie narodowym (ustanawiając Rade Bez-

pieczeństwa narodowego) [Koziej 2011, 20]. Jak wynika z powyższej analizy, 

bezpieczeństwo jest pojęciem szerokim i różnie definiowanym, w zależności 

od przyjętego kryterium. Jednakże, większość definicji bezpieczeństwa naro-

dowego, czy państwa podkreśla jego znaczenie w funkcjonowaniu państwa  

i zapewnieniu odpowiedniej ochrony obywateli [Bieniek 2012, 6].  

Bezpieczeństwo ma charakter podmiotowy, a będąc  naczelną potrzebą 

człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw  

i systemów międzynarodowych, jego brak powoduje niepokój i stan zagroże-

nia. Bezpieczeństwo  w wymiarze jednostkowym to poczucie bezpieczeństwa 

każdego obywatela, jego ocena stanu zagrożenia. W zależności od rejonu 

kraju i osobistych doświadczeń odczucie te może być różne. Jednakże w wy-

mierzę państwowym to odczucia ogółu obywateli, a także bezpieczeństwo 

kraju jako całości. Polityka bezpieczeństwa państwa, powinna uwzględniać 

szereg potrzeb społeczeństwa, które wiążą się z bezpieczeństwem. Jeśli pań-

stwo spełnia wszystkie swoje funkcje-obywatele czują się bezpiecznie.  

Bezpieczeństwo jednostki jest uwarunkowane wieloma aspektami, a jed-

nym z głównych jest poziom bezpieczeństwa państwa w którym dany osob-

nik żyje. Potrzeba bezpieczeństwa jest fundamentalną potrzebą każdego 

człowieka i towarzyszy mu od narodzin aż do śmierci. Zgodnie z teorią A. 

Maslowa potrzeby wyższego rzędu pojawiają się dopiero wówczas, kiedy 

zaspokojona zostanie potrzeba bezpieczeństwa. W przeciwnym razie czło-

wiek charakteryzuje się, zazwyczaj, niskim poziomem motywacji do realizacji 

potrzeb znajdujących się wyżej w hierarchii. Zadaniem państwa jest przeciw-

działać takiej sytuacji poprzez sprawne funkcjonowanie. Jednostka czuje się 

bezpiecznie w państwie będącym w stanie pokoju, posiadając pacę, środki 

finansowe, ubezpieczenie itp. [Wierzbicki 2012, 30-31]. 

Na podstawie współczesnych wyzwań i zagrożeń wyodrębnia się podsta-

wowe potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie ze 
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stanowiskiem W. Kitlera wyodrębnić można dwa zasadnicze obszary bezpie-

czeństwa [Wierzbicki 2012, 33]: społeczeństwo oczekujące, że państwo za-

pewni mu potrzeby bytu i rozwoju, jednocześnie wiedzące, iż państwo może 

być narażone na różnorodne zagrożenia, sytuacje kryzysowe, spowodowane 

czynnikami politycznymi, społecznymi, kulturowymi itd., „trudy dnia co-

dziennego”; do których należy zaliczyć m.in. negatywne skutki rozwoju cywi-

lizacyjnego, działalności przestępczej, klęsk żywiołowych itd. 

PODSUMOWANIE 

Dzisiaj oprócz ochrony państwa bardzo dużą uwagę poświęca się również za-

pewnianiu jednostkom swobód rozwojowych, do których zaliczyć można np.: 

nieskrępowany rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny, wzrost jakości życia czy 

osiągnięcie dobrobytu. Zwiększa się znaczenie wartości bliskich człowiekowi.  

W państwach o systemach demokratycznych funkcjonuje pojęcie bezpieczeństwa, 

które w większym stopniu odpowiada wyobrażeniom społeczeństwa. Wynika to 

bowiem z faktu, iż jednostki odbierają bezpieczeństwo w szczególności jako moż-

liwość zapewnienia godnego (pod względem ekonomicznym) życia sobie i swoim 

bliskim, zdrowe środowisko naturalne itp.  

Konsekwencją takiego ujęcia bezpieczeństwa jest stwierdzenie, iż działalność 

państwa nie może ograniczać się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa militar-

nego. Powinna być realizowana na szeroką skalę i funkcjonować na maksymalnie 

wielu poziomach, a przede wszystkim uwzględniać takie wartości jak: pokój spo-

łeczny, pomyślność, sprawiedliwość, równowaga ekonomiczna czy dobro wspól-

ne. Bezpieczeństwo zatem to stan i proces zapewniający nie tylko bezpieczeństwo 

militarne, ale także trwanie i stały rozwój państwa i społeczeństwa [Loranty 2010, 

54]. 

W analizie ewolucji pojmowania bezpieczeństwa należy dostrzegać jego złożo-

ność oraz wielowymiarowość. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jest zależne od coraz 

to nowych wyzwań. W niniejszej pracy opisano jedno z najnowszych zagrożeń, 

które ma wpływ na kształt bezpieczeństwa globalnego, ale również bezpieczeń-

stwa poszczególnych państw – terroryzm. Jednakże zagrożenia stale ewoluują. 

Czynnikami wpływającymi na nowe redefiniowanie bezpieczeństwa mogą mieć 

cyberterroryzm, ekstremizm religijny, przestępczość zorganizowana, zagrożenia 

bezpieczeństwa systemów informacyjnych i wiele innych. Współczesne rozumie-
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nie bezpieczeństwa należy rozpatrywać  zarówno w skali lokalnej, państwowej, ale 

również międzynarodowej.  
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