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Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego RP:
strategia z wieloma niewiadomymi
Czas, który prze¿ywa Polska w polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa, jest szczególny. Nie
ma wytyczonych celów strategicznych, aczkolwiek nale¿y przyznaæ, i¿ nader
skomplikowana sytuacja miêdzynarodowa nie sprzyja okreœleniu koncepcji, a có¿ dopiero
celów polityki narodowej – poza tak oczywistymi i wyznaczaj¹cymi dobro wspólne jak
demokratyczny rozwój, stabilizacja, zakorzenienie w strukturach zachodnich. Polska –
w stopniu chyba wiêkszym ni¿ pozosta³e kraje – mo¿e ucierpieæ z powodu renacjonalizacji
polityk bezpieczeñstwa innych pañstw Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej,
a tak¿e na rozluŸnieniu wiêzi transatlantyckich, pomimo i¿ wyniki szczytu NATO
w Lizbonie s¹ dla strony polskiej zadawalaj¹ce. Dopiero ponad 20 lat po zakoñczeniu
zimnej wojny zaczynaj¹ uwidaczniaæ siê pierwsze przes³anki, które, byæ mo¿e, za kolejnych
kilka czy kilkanaœcie lat pozwol¹ na stwierdzenie, ¿e powsta³ nowy system bezpieczeñstwa
na naszym kontynencie. Na razie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które mo¿na by
nazwaæ „dezorientacj¹” co do otoczenia bezpieczeñstwa Polski. Zarazem jednak Polska
jest bezpieczna jak nigdy w swojej historii. Paradoks? Nie. Raczej dwa równolegle zjawiska,
ka¿de z wieloma niewiadomymi, które sk³adaj¹ siê w³aœnie na trudnoœæ ujêcia ich
w oficjalnym dokumencie.
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Maria W¹growska w swym najnowszym artykule zastanawia siê, jakiej Strategii
Bezpieczeñstwa Narodowego potrzebuje Polska. „Stworzenie rzetelnej, wiarygodnej
i d³ugofalowej Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego, która odnosi³aby siê do wyobra¿eñ
i oczekiwañ ró¿nych krêgów w elicie politycznej i w spo³eczeñstwie, a zarazem sk³ada³aby
siê na strategiê sojusznicz¹, jest przedsiêwziêciem szalenie z³o¿onym. Jak siê wydaje,
bardziej z³o¿onym ni¿ w przypadku dotychczasowych dokumentów.”
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem "Grupy Zagranica"
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Czas, który prze¿ywa Polska w polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa, jest szczególny. Nie
ma wytyczonych celów strategicznych, aczkolwiek nale¿y przyznaæ, i¿ nader
skomplikowana sytuacja miêdzynarodowa nie sprzyja okreœleniu koncepcji, a có¿ dopiero
celów polityki narodowej – poza tak oczywistymi i wyznaczaj¹cymi dobro wspólne jak
demokratyczny rozwój, stabilizacja, zakorzenienie w strukturach zachodnich. Polska –
w stopniu chyba wiêkszym ni¿ pozosta³e kraje – mo¿e ucierpieæ z powodu renacjonalizacji
polityk bezpieczeñstwa innych pañstw Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej,
a tak¿e na rozluŸnieniu wiêzi transatlantyckich, pomimo i¿ wyniki szczytu NATO
w Lizbonie s¹ dla strony polskiej zadawalaj¹ce. Dopiero ponad 20 lat po zakoñczeniu
zimnej wojny zaczynaj¹ uwidaczniaæ siê pierwsze przes³anki, które, byæ mo¿e, za kolejnych
kilka czy kilkanaœcie lat pozwol¹ na stwierdzenie, ¿e powsta³ nowy system bezpieczeñstwa
na naszym kontynencie. Na razie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które mo¿na by
nazwaæ „dezorientacj¹” co do otoczenia bezpieczeñstwa Polski. Zarazem jednak Polska
jest bezpieczna jak nigdy w swojej historii. Paradoks? Nie. Raczej dwa równolegle zjawiska,
ka¿de z wieloma niewiadomymi, które sk³adaj¹ siê w³aœnie na trudnoœæ ujêcia ich
w oficjalnym dokumencie.
Natomiast w polskiej polityce zagranicznej, bezpieczeñstwa i obronnoœci, a nie tylko
w polityce wewnêtrznej, coraz trudniej mówiæ o konsensusie ró¿nych partii i œrodowisk
politycznych. Polityka wobec Rosji czy polskie misje wojskowe za granic¹ s¹ w³aœciwie
bardziej funkcj¹ polityki wewnêtrznej, ni¿ zagranicznej i bezpieczeñstwa. W takich
uwarunkowaniach stworzenie rzetelnej, wiarygodnej i d³ugofalowej Strategii
Bezpieczeñstwa Narodowego, która odnosi³aby siê do wyobra¿eñ i oczekiwañ ró¿nych
krêgów w elicie politycznej i w spo³eczeñstwie, a zarazem sk³ada³aby siê na strategiê
sojusznicz¹, jest przedsiêwziêciem szalenie z³o¿onym. Jak siê wydaje, bardziej z³o¿onym
ni¿ w przypadku dotychczasowych dokumentów.
Do wspomnianych uwarunkowañ ogólnych dochodz¹ dwa nowe: Polsk¹ rz¹dzi jedna, i to
ciesz¹ca siê du¿ym poparciem, formacja partyjna, która jest zmuszona – ale te¿ ma
powinnoœæ – uwzglêdniaæ nastawienie mniejszych, a jednak znacz¹cych ugrupowañ.
Usytuowanie opracowywanej w³aœnie Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego ma byæ
odmienne od dotychczasowej praktyki. W tej chwili trudno jest jeszcze w pe³ni oceniæ
wp³yw obu tych uwarunkowañ na ostateczny kszta³t SBN, tym bardziej, ¿e dochodz¹
nieoficjalne g³osy o trudnoœciach formalnych, a nawet problemach merytorycznych
miêdzy oœrodkiem prezydenckim a rz¹dowym. (G³ówny problem, wed³ug doniesieñ medialnych,
polega na tym, i¿ pierwszy z tych oœrodków preferowa³by opracowanie najpierw Strategicznego Przegl¹du
Bezpieczeñstwa z uwzglêdnieniem militarnych i pozamilitarnych aspektów bezpieczeñstwa i dopiero na jego
podstawie – SBN. Tymczasem oœrodkom rz¹dowym powierzono opracowanie Strategii Bezpieczeñstwa
Narodowego jako jednej z 9 strategii rozwoju pañstwa realizuj¹cych œrednio- i d³ugookresow¹ strategiê
rozwoju kraju. Takie za³o¿enie zrównuje poniek¹d SBN z pozosta³ymi 8 strategiami, podczas gdy
poprzednie strategie bezpieczeñstwa uwa¿ane by³y za nadrzêdne i z nich wywodzono tzw. strategie
sektorowe. Równoczeœnie w Ministerstwie Obrony Narodowej trwaj¹ prace nad Strategicznym Przegl¹dem
Obronnym, a wiêc odnosz¹cym siê g³ównie do aspektów wojskowych bezpieczeñstwa, a w Rz¹dowym
Centrum Bezpieczeñstwa powstaje Raport o Zagro¿eniach Bezpieczeñstwa – z naciskiem na zagro¿enia
wewnêtrzne. W tej chwili mo¿na jedynie spekulowaæ, na ile konkluzje z opracowywanych dokumentów
bêd¹ siê pokrywaæ i jak bêdzie wygl¹da³a debata w œrodowisku osób zajmuj¹cych siê problematyka
bezpieczeñstwa.) Bêdzie to mo¿na uczyniæ dopiero po zakoñczeniu prac, które potrwaj¹
zapewne kilka miesiêcy, albo jeszcze d³u¿ej, porównuj¹c za³o¿enia poczynione w SBN
z praktyk¹ polskiej polityki i dzia³alnoœci dyplomatycznej, wojskowej, antykryzysowej.
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O ile czynniki zewnêtrzne, kszta³tuj¹ce œrodowisko bezpieczeñstwa naszego pañstwa, s¹
doœæ znane ka¿demu obserwatorowi miêdzynarodowej sceny, o tyle zale¿noœci wewnêtrzne
– ju¿ niekoniecznie. Media poœwiêcaj¹ nieporównywalnie mniej uwagi „technice”
powstawania dokumentów tej rangi co SBN – mimo, ¿e jest ona dokumentem bardzo
wa¿nym – ni¿ na przyk³ad relacjom NATO z UE. Tymczasem w praktyce warunki
wewnêtrzne mog¹ zawa¿yæ na ostatecznym kszta³cie dokumentu. Dostrzegaj¹ to
akademicy, pytaj¹c, dlaczego w³aœciwie – skoro koordynatorem Strategii Bezpieczeñstwa
Narodowego jest premier (patrz: decyzja Rady Ministrów z 24 listopada 2009 r. i Plan
Uporz¹dkowania Strategii Rozwoju z marca 2010 r.), to w praktyce opracowuje siê j¹ pod egid¹
ministra obrony narodowej, a nie ministra spraw zagranicznych? Pozycja premiera jest tu
niekwestionowana, gdy¿, wed³ug artyku³ 6 ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony, to
w³aœnie prezes Rady Ministrów inicjuje przygotowanie SBN, a prezydent j¹ podpisuje
(artyku³ 4a). I tu pada nastêpne pytanie: czy jest dobrze, ¿e przywo³uje siê ustawê,
pochodz¹c¹ jeszcze z 1967 r., powsta³¹ wiêc w zupe³nie odmiennych ni¿ obecnie
okolicznoœciach, tak wewnêtrznych jak zewnêtrznych? Czy – pomimo wielu nowelizacji,
które ta ustawa przesz³a, nie nale¿a³oby pokusiæ siê o nadanie jej wspó³czesnych treœci, na
przyk³ad poprzez nowe podejœcie do bezpieczeñstwa narodowego? O ile wczeœniejsze
Strategie (np. z 2007 r.) by³y takimi dokumentami-matkami, odnosz¹cymi siê do
bezpieczeñstwa zewnêtrznego i tylko w nieznacznym stopniu wewnêtrznego czy
publicznego, to teraz mówi siê coraz powszechniej o „zintegrowanym bezpieczeñstwie
narodowym”.
Stwierdzenie to zosta³o u¿yte przez prezydenta pañstwa, Bronis³awa Komorowskiego,
15 sierpnia 2010 r. przy okazji Œwiêta Wojska Polskiego. Stanowi swego rodzaju motto,
uznaj¹c, ¿e wyzwania dla bezpieczeñstwa mog¹ pochodziæ z ro¿nych Ÿróde³ – z zewn¹trz
i z wewn¹trz, ¿e nie musz¹ siê wyra¿aæ w zmasowanym ataku, lecz mog¹ byæ asymetryczne,
¿e nie musz¹ byæ tradycyjn¹ agresj¹, ale na przyk³ad powodowaæ parali¿ sieci
cybernetycznych i ca³ej energetyki. Projekt SBN powiada, ¿e „Polska definiuje swe interesy
narodowe, pos³uguj¹c siê ca³oœciow¹ koncepcj¹ bezpieczeñstwa pañstwa. Obejmuje ona
zewnêtrzny i wewnêtrzny aspekt bezpieczeñstwa pañstwa i uwzglêdnia wystêpuj¹ce
miêdzy nimi powi¹zania. Uwzglêdnia te¿ w nale¿ytym stopniu wszystkie jego wymiary,
w tym polityczno-wojskowy, ekonomiczny, spo³eczno-kulturowy i ekologiczny. Pozwala
dziêki temu zachowaæ integralnoœæ prowadzonej polityki oraz umo¿liwia w jej toku
synergiczne wykorzystanie instrumentów dyplomatycznych, ekonomicznych
i wojskowych sk³adaj¹cych siê na system bezpieczeñstwa narodowego”. Takie podejœcie to
wielki walor SBN, czyni¹cy z niej dokument nowoczesny i mog¹cy proponowaæ
rozwi¹zania problemów adekwatne do wyzwañ.
No i wreszcie wa¿ne pytanie: jaka ma byæ moc obowi¹zuj¹ca nowej Strategii
Bezpieczeñstwa Narodowego, podobnie jak pozosta³ych oœmiu? Czy – jak w przesz³oœci –
maj¹ one pozostaæ „na papierze”, to znaczy byæ zbiorem myœli i koncepcji znawców
problematyki bezpieczeñstwa umieszczonym na kilkudziesiêciu stronach druku i pod
internetowymi has³ami, czy raczej drogowskazami wyznaczaj¹cymi konkretne zamierzenia
i przedsiêwziêcia w polskiej polityce zagranicznej, bezpieczeñstwa i obrony? W ka¿dym
razie SBN zostanie zaaprobowana po przyjêciu nowej Koncepcji Strategicznej NATO,
powinna wiêc braæ pod uwagê tendencje ujête w tym dokumencie. To dobrze, bo mo¿na
by³o spotkaæ siê z opiniami, i¿ Polska nie musi uwzglêdniaæ w swych programowych
dokumentach strategii sojuszniczej.
Projekt SBN nale¿y potraktowaæ jako „otwarty”. Podkreœla siê w nim zreszt¹, i¿, poniewa¿
„najbardziej fundamentaln¹ cech¹ wspó³czesnego œrodowiska bezpieczeñstwa jest jego
z³o¿onoœæ oraz wspó³zale¿noœæ, zarówno w wymiarach globalnym i regionalnym, jak
i w ujêciu miêdzyresortowym”, to wymaga ono „ci¹g³ej analizy prowadzonej w sposób
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ca³oœciowy, przy uwzglêdnieniu wszystkich istotnych powi¹zañ i zale¿noœci,
umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê kluczowych uwarunkowañ, wyzwañ i zagro¿eñ
bezpieczeñstwa narodowego Polski, a tak¿e nale¿yte przygotowanie na nie systemowej,
zintegrowanej odpowiedzi”.
Równoczeœnie dokument jest na tyle szczegó³owy – w sensie dekalogu poruszanych spraw
– ¿e w trakcie dalszych prac powinien pozwoliæ na pe³niejsz¹ analizê i uzupe³nienia. Bo,
pomimo usytuowania SBN jako jednej z kliku strategii, trzeba uznaæ jej wyj¹tkowy
charakter. To w SBN przeczytamy o interesach narodowych, o ewentualnych zagro¿eniach
bezpieczeñstwa naszego kraju konfliktami lokalnymi, terroryzmem, katastrofami
naturalnymi, o koncepcji oraz systemie zapewnienia bezpieczeñstwa nam wszystkim.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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