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Potencjalne zagrożenia czasu wojny
i pokoju oraz sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom.
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1. Potencjalne zagrożenia czasu wojny i pokoju oraz
sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
Bezpieczeństwo -

brak obiektywnie istniejących zagrożeń
i subiektywnych obaw oraz zgodne dążenie
i działanie społeczności międzynarodowej na rzecz
ochrony określonych wartości państwowych
i pozapaństwowych za pomocą norm, instytucji
i instrumentów zapewniających pokojowe
rozstrzyganie sporów oraz tworzenie
gospodarczych, społecznych, ekologicznych
i innych przesłanek dynamicznej stabilności
i eliminowania zagrożeń
- stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego
zachowania oraz szanse na doskonalenie;
- brak ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni;
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ZAGROŻENIE – to możliwość wystąpienia jednego z negatywnie
wartościowanych zjawisk;
ZAGROŻENIA Pozamilitarne – to splot zdarzeń ograniczających lub
uniemożliwiających wypełnianie przez państwo jego
zasadniczych funkcji w zakresie niezakłóconego bytu
i rozwoju kraju;
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Zagrożenia Pozamilitarne Mogące Generować Nawet
Konflikt Zbrojny:
> odradzający się nacjonalizm oraz szowinizm;
> niezadowolenie ubożejących społeczeństw z transformacji
społeczno – politycznych;
> spadek zaufania do organów władzy publicznej;
> brak systemowych rozwiązań w sprawach bezrobocia,
budownictwa mieszkaniowego, restrukturyzacji gospodarek
narodowych;
> niezadowolenie z prywatyzacji i reprywatyzacji;
> dysproporcje rozwojowe występujące na liniach styku
terytoriów o różnych poziomach życia i rozwoju
gospodarczego, bardzo zróżnicowanych potencjałów
ekonomicznych, odmiennej kulturowości.
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CZYNNIKI ODDZIAŁYWANIA NA PAŃSTWO

Nowe Wyzwania i Zagrożenia:
• terroryzm międzynarodowy;
●
proliferacja broni masowego rażenia, technologii do jej produkcji;
●
epidemie groźnych chorób;
●
napięcia etniczne i religijne;
• degradacja środowiska naturalnego;
• katastrofy techniczne (budowlane, technologiczne, komunikacyjne);
komunikacyjne
• klęski żywiołowe (powodzie, pożary, wichury, trzęsienia ziemi, opady, susze,
mrozy, lawiny - osuwiska);
osuwiska
●
przestępczość międzynarodowa;
• niekontrolowane migracje ludności;
• wzrastające potrzeby humanitarne;
●
trendy demograficzne (powstawanie dużych potencjałów ludnościowych);
• niedobór zasobów;
• Trzecia Fala;

Francuska chęć odbudowy własnej potęgi
Niemieckie dążenia panowania przez gospodarkę
Brak akceptacji dla Brytyjskiego oddziaływania na kontynent
Przesadne podkreślanie Europejskości
Chęć ograniczania St. Zj. w ich oddziaływaniu na Europę
Brak Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony
Stawianie potrzeb narodowych ponad regionalnymi,globalnymi
Poszukiwanie taniej siły roboczej
Brak surowców naturalnych, energetycznych
Próby nowego podziału wpływów
Zrzucanie odpowiedzialności za bezpie. Europy na kraje nowej demokracji

Globalizacja, integracja i fragmentacja
Wzrost potrzeb humanitarnych
Oblicze Europy

Problemy Organizacji Międzynarodowych:
• ONZ – mała wydolność, ograniczona skuteczność,
wymuszone działania;
• NATO – zmiana podejścia do bezpieczeństwa, szeroka
otwartość, gotowość do reagowania
ogólnoświatowego, potknięcia (Irak, Turcja);
• UE – brak konstytucji, brak strategii bezpieczeństwa, brak
realizacji systemowych rozwiązań, koalicje „ad hoc”;
• OBWE – utknięcie w rutynie, brak skuteczności,
nieobecność;
TERRORYZM = „rodzące

się mocarstwo światowe”

▪ trudny w definiowaniu; ▪ struktura sieciowa;
▪ asymetryczność działań; ▪ różnorodność środków ataku;
▪ dostęp do najnowszych zdobyczy nauki i techniki, broni,
zasobów; ▪ szczególny wybór celu ataku;

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
(2014)
Środowisko bezpieczeństwa Polski
Wymiar globalny
Współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje zacieranie się
granic między jego wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym, militarnym
i pozamilitarnym. Globalizacja i rosnąca współzależność często skutkują
nieprzewidywalnością zjawisk, których zasięg nie jest już ograniczony barierami
geograficznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi. Nadal obecne są
wyzwania i zagrożenia typu militarnego. Bezpieczeństwo Polski będzie zależało
od jej zdolności do efektywnej realizacji interesów narodowych i osiągania
celów strategicznych w obecnych i prognozowanych warunkach bezpieczeństwa.
Dotyczy to w szczególności wykorzystania szans i sprostania wyzwaniom o
charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, asymetrycznym
i transsektorowym, które są konsekwencją wzajemnie na siebie oddziałujących
procesów i zjawisk politycznych, militarnych, ekonomiczno-społecznych,
demograficznych i środowiskowych.

Procesy globalizacji, tworzenie się wielobiegunowego porządku politycznego,
zagrożenia militarne oraz szereg wyzwań o charakterze asymetrycznym
wpływają na bezpieczeństwo i stabilność państw. W połączeniu z dysproporcjami
rozwojowymi oraz rywalizacją międzypaństwową wzmagają one ryzyko
wystąpienia konfliktów, sporów i napięć. Nie zniknęła groźba konfliktów
o charakterze regionalnym i lokalnym.
Organizacja Narodów Zjednoczonych – jedyna struktura powołana
w celu zapewnienia bezpieczeństwa globalnego, ma szczególną pozycję
w systemie organizacji międzynarodowych. Niekorzystnym zjawiskiem są
występujące w jej ramach obszary dysfunkcjonalności, niedecyzyjności oraz
rywalizacji państw i grup regionalnych, co skutkuje obniżeniem legitymizacji
i efektywności jej działań. Podstawowe znaczenie będzie miało podniesienie
skuteczności i wiarygodności ONZ jako źródła legitymizowanych prawnie
działań społeczności międzynarodowej w różnych sferach bezpieczeństwa
globalnego.
Problemem globalnym pozostaną skutki działań państw pozostających
poza systemem współpracy międzynarodowej, niestosujących się (lub czyniących
to selektywnie) do norm prawa międzynarodowego. Podważanie powszechnie
legitymizowanych norm pokojowego współistnienia państw prowadzi
do osłabienia współczesnego porządku międzynarodowego.

Niepokój budzi postępujące w ostatnich latach podważanie wiarygodności
porozumień rozbrojeniowych, w tym dotyczących nieproliferacji
broni masowego rażenia. Wiąże się to z groźbą jej niekontrolowanego rozwoju,
powstania nowego wyścigu zbrojeń czy uzyskania dostępu do tego typu
broni przez ugrupowania terrorystyczne.
Problemem bezpieczeństwa światowego pozostanie utrzymywanie się
porządków autorytarnych i postaw konfrontacyjnych, nieposzanowanie
zasad prawa międzynarodowego, standardów demokratycznych, praw
człowieka, mniejszości etnicznych i religijnych. W przypadkach niektórych
państw autorytarnych wiąże się to ze stworzeniem atrakcyjnych modeli
gospodarczych, które rzucają wyzwanie systemom zachodniej demokracji
i gospodarki rynkowej. Zwiększa to odpowiedzialność społeczności
międzynarodowej za wspieranie i upowszechnianie demokracji, praworządności
i bezpieczeństwa. Polska transformacja ustrojowa jest niezmiennie przykładem
i źródłem dobrych praktyk dla państw przekształcających swoje systemy
polityczne, prawne i gospodarcze.
Zagrożeniami dla globalnego bezpieczeństwa pozostaną międzynarodowy
terroryzm i zorganizowana przestępczość jako składniki niestabilności
i konfliktów wewnętrznych oraz źródła takich patologii, jak: przemyt
broni, materiałów jądrowych i podwójnego zastosowania, handel narkoty 19
kami i ludźmi, porwania dla okupu oraz nielegalne operacje finansowe. Wyzwanie
stanowią też niekontrolowane migracje ludności, wywołane zarówno
przez konflikty, jak i mające swe źródło w problemach natury gospodarczej
i społecznej.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych oraz rozwojem
sieci Internet pojawiły się nowe zagrożenia, takie jak cyberprzestępczość,
cyberterroryzm, cyberszpiegostwo, cyberkonflikty z udziałem podmiotów
niepaństwowych i cyberwojna, rozumiana jako konfrontacja w cyberprzestrzeni
między państwami. Obecne trendy rozwoju zagrożeń w cyberprzestrzeni wyraźnie
wskazują na rosnący wpływ poziomu bezpieczeństwa obszaru domeny cyfrowej na
bezpieczeństwo ogólne kraju.
Przy rosnącym uzależnieniu od technologii teleinformatycznych konflikty
w cyberprzestrzeni mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie społeczeństw
i państw.
Istotnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego stają się
różne formy ekstremizmu o podłożu politycznym, religijnym, etnicznym,
społeczno-ekonomicznym i innym. Są one szczególnie niebezpieczne, gdy
wykorzystują terroryzm jako instrument działania. Zjawisko ekstremizmu
może mieć zorganizowany charakter, jak również wynikać z działań pojedynczych
osób.

W konsekwencji dynamicznego rozwoju społecznego, gospodarczego
i technologicznego świata wyzwaniem staje się wzrost zapotrzebowania
na energię, żywność i wodę pitną. Surowce energetyczne i metale ziem
rzadkich występują często na obszarach niestabilnych politycznie, lub stają
się narzędziami realizacji celów politycznych państw eksporterów. Rosnący
popyt na żywność jest konsekwencją obserwowanej w wielu częściach świata
eksplozji demograficznej, zmian klimatu oraz nierównomiernego rozwoju
gospodarczego.
Prowadzi to do wzrostu cen żywności i niezdolności niektórych
państw do zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności. Kurczące się zasoby
wody pitnej oraz znaczne zanieczyszczenie jej ujęć mogą w przyszłości stać
się przyczyną konfliktów i wojen.

Wymiar regionalny
Bezpieczeństwo Europy determinowane będzie przez cztery główne czynniki:
NATO , Unię Europejską, strategiczną obecność USA na kontynencie
europejskim oraz relacje z R osją. Istotne jest, by ewolucja bezpieczeństwa
w E uropie sprzyjała spójności i solidarności oraz rozwojowi zdolności obronnych
NATO i UE, a nie obniżeniu poziomu ambicji państw członkowskich
w tej mierze. Utrzymanie adekwatnego poziomu zdolności obronnych oraz
wola polityczna do realizacji zobowiązań z dziedziny bezpieczeństwa będą
zapobiegały organizacji procesów bezpieczeństwa według kryteriów różnych
prędkości.
W przewidywalnej przyszłości Europa pozostanie kontynentem o zróżnicowanych
zagrożeniach w wymiarze militarnym – większość państw
prowadzi pogłębioną współpracę polityczno-wojskową i należy do struktur
współpracy wielostronnej (NATO i UE). Mimo to nie brak dziś w E uropie
źródeł potencjalnej destabilizacji, wynikających ze sporów politycznych
i terytorialnych, napięć etnicznych i religijnych, mogących przybrać charakter
konfliktów zbrojnych. Jedynie trwałe rozwiązania pokojowe i stałe wsparcie
wspólnoty międzynarodowej dają szansę na rozwiązanie konfliktów i eliminację
ryzyka otwartej konfrontacji.

W sąsiedztwie Polski istnieje ryzyko konfliktów o charakterze
regionalnym i lokalnym, mogących angażować ją pośrednio lub
bezpośrednio. Polska nie jest też wolna od form nacisku politycznego
wykorzystującego argumentację wojskową. W jej najbliższym otoczeniu
występuje duże skupienie potencjałów wojskowych, także o konfiguracji
ofensywnej. Zagrożenia dla Polski mogą w niesprzyjających
okolicznościach przyjąć charakter niemilitarny i militarny. W przypadku
zagrożeń militarnych mogą one przybrać postać zagrożeń kryzysowych
oraz wojennych, to jest konfliktów zbrojnych o różnej skali – od działań
zbrojnych poniżej progu klasycznej wojny, do mniej prawdopodobnego
konfliktu na dużą skalę.

NATO pozostanie najważniejszym sojuszem polityczno-wojskowym oraz
gwarantem bezpieczeństwa Polski. Kluczową sprawą jest utrzymanie przez
Sojusz Północnoatlantycki pełnego spektrum zdolności wojskowych i politycznych
oraz solidarności sojuszniczej, gwarantujących realizację jego podstawowej
misji – kolektywnej obrony, a także podejmowanie innych zadań
wynikających z ewolucji jego otoczenia.
Unia Europejska i rozwijana w jej ramach Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i O brony (WPB iO) będą stanowiły istotny czynnik bezpieczeństwa
Polski. Dalszy rozwój WPB iO zależy od postępu procesów integracyjnych
w Unii Europejskiej, intensyfikacji współdziałania UE i NATO , politycznej
woli budowy zdolności obronnych oraz aktywnego zaangażowania operacyjnego
UE w swoim sąsiedztwie. Ważne jest dążenie do rozwijania w ramach
Unii Europejskiej współpracy w zakresie urzeczywistniania Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, w szczególności w obszarze wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W interesie Polski jest ambitne
podejście do tych wyzwań.
Utrzymywanie się tendencji spadkowej wielkości budżetów obronnych
państw NATO i UE będzie negatywnie wpływać na zdolności do działania
obu organizacji. Szansą dla poprawy tego stanu może być wzmocnienie strategicznej
i operacyjnej współpracy NATO i UE w sferze bezpieczeństwa.

Reorientacja amerykańskiej polityki zagranicznej w kierunku Azji i Pacyfiku oraz
ewolucja priorytetów USA w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego będą
wpływały na stan relacji transatlantyckich. Istotne jest utrzymanie znaczącego i
trwałego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy bezpieczeństwa
europejskiego, w ramach NATO i relacji dwustronnych.
Ważne jest również odpowiednie zaangażowanie we współpracę transatlantycką
ze strony państw europejskich, które powinny zwiększać swoją
odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa oraz rozwijać adekwatne zdolności
i zasoby.
Relacje Rosji z Zachodem pozostaną ważnym czynnikiem oddziałującym
na bezpieczeństwo Polski, regionu i Europy. Odbudowywanie mocarstwowości
Rosji kosztem jej otoczenia oraz nasilanie się jej konfrontacyjnej polityki,
czego przykładem jest konflikt z Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie
rzutuje na stan bezpieczeństwa w regionie.
Zmiany zachodzące w sferze bezpieczeństwa zwiększają znaczenie
współpracy regionalnej, zarówno w wymiarze politycznym, jak i obronnym.
Pogłębiona kooperacja subregionów Europy w dziedzinie bezpieczeństwa,
w tym obrony, pozostanie korzystna polityczne i gospodarczo. Nie może
ona jednak zastąpić rozwiązań sojuszniczych i ogólnoeuropejskich w tym
względzie.

Wyzwaniem dla europejskiej polityki bezpieczeństwa stają się procesy
zachodzące w państwach wschodniego sąsiedztwa UE, połączone z silną
polityczną, wojskową i gospodarczą presją Rosji realizującej własne interesy.
Dotyczy to przede wszystkim stanu demokracji i kierunków transformacji
ustrojowej, potencjału militarnego, procesów reintegracyjnych obejmujących
między innymi sferę obronności, a także konfliktów lokalnych i regionalnych
sprzyjających utrwalaniu stanu niestabilności w tym regionie. Korzystny byłby
szeroki udział jego państw w procesach integracji europejskiej, umacniających
bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie, opartych o zasady poszanowania
suwerenności państwowej i integralności terytorialnej.
Poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego jest także sytuacja
w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, jak również utrzymujący
się potencjał niestabilności na Bałkanach.
W sferze bezpieczeństwa kooperatywnego nadal istotną rolę odgrywa potencjał
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jako forum dyskusji
politycznych i praktycznych działań służących rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych. OB WE dysponuje szerokim instrumentarium rozwiązywania
sytuacji kryzysowych, ale jego faktyczna efektywność zależna jest od zaangażowania
państw uczestniczących. Pogłębiające się podziały w Europie powodują, że w
najbliższych latach nie należy spodziewać się poprawy funkcjonowania tej
organizacji.

Negatywnym zjawiskiem jest osłabienie reżimu kontroli zbrojeń
konwencjonalnych i systemu środków budowy zaufania w Europie,
czy też instrumentalne wykorzystywanie zapisów dokumentów OB WE w tej
dziedzinie w celu legitymizacji nierzadko intensywnej działalności wojskowej.
Kryzys wokół Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Traktat
CFE) pozostaje nierozwiązany i należy zakładać, iż stan ten nie ulegnie zmianie w
dłuższej perspektywie. Będzie to miało swoje negatywne konsekwencje
dla bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania na obszarze OB WE.
Znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni będzie rosło, podobnie
jak odpowiedzialność państw za jej ochronę i obronę. Istotne znaczenie
dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w
cyberprzestrzeni ma polityka organizacji i struktur współpracy międzynarodowej,
w pracach których Polska uczestniczy oraz współpraca dwustronna z wybranymi
państwami, w szczególności z państwami NATO i UE.
Starzenie się ludności państw europejskich będzie powodowało obciążenia
dla finansów publicznych. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymusza
na Unii Europejskiej, w tym i na Polsce, wypracowanie wspólnych rozwiązań
dotyczących migracji, doskonalenie standardów w zakresie polityki
rodzinnej państw członkowskich, a także upowszechnienie polityki aktywnego
i zdrowego starzenia. W interesie Polski jest, aby polityka migracyjna UE
nie dyskryminowała państw Partnerstwa Wschodniego i umożliwiała napływ
wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Wskutek zależności państw Unii Europejskiej od importu surowców
energetycznych, niezbędne będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
poprzez nieprzerwane oraz zdywersyfikowane źródła dostaw gazu ziemnego
i ropy naftowej. Wyzwaniem będą również skutki ograniczenia transportu ropy
naftowej przez terytorium Polski do państw Europy Środkowej, podobnie jak
importu tego surowca do Polski przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.
Szansą będzie budowa wspólnego europejskiego rynku energii, utrzymanie
solidarnych zachowań państw członkowskich, służących stworzeniu jednolitych
reguł i instrumentów podnoszących bezpieczeństwo energetyczne. Wyzwaniem
dla Polski będzie zapewnienie efektywnych warunków instytucjonalnych
i prawnych dla poszukiwań i eksploatacji surowców ze złóż niekonwencjonalnych
oraz dla rozwoju energetyki jądrowej, której znaczna część cyklu paliwowego
zlokalizowana jest na obszarze UE, a wykorzystywany na jej potrzeby
uran znajduje się głównie w krajach stabilnych politycznie.
Zachowanie różnorodności biologicznej jest ważnym celem polityki
europejskiej. Jednym z narzędzi jego realizacji jest sieć obszarów Natura 2000,
chroniąca gatunki i siedliska o znaczeniu wspólnotowym. Istotne jest włączanie
problematyki różnorodności biologicznej do innych polityk i uwzględnienie
kosztów jej utraty w rachunku ekonomicznym.

Wymiar krajowy
Pogarszająca się sytuacja demograficzna, spowodowana malejącym
przyrostem naturalnym i emigracją zarobkową, staje się coraz poważniejszym
wyzwaniem rozwojowym Polski. Wiąże się to z rozlicznymi zagrożeniami,
w tym związanymi z niedoborem siły roboczej, znacznym obciążeniem dla
systemu ubezpieczeń społecznych oraz z koniecznością zapewnienia warunków
dla wydłużenia aktywności zawodowej i społecznej osób starszych.
Barierą dla dalszego rozwoju jest także utrzymujące się zjawisko długotrwałego
bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, a co za tym idzie
rozwarstwienia społecznego i nierównego dostępu do dóbr i usług. Szansą
na zwiększenie spójności społecznej będą działania aktywizujące, umożliwiające
powszechne uczestnictwo w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego.
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli współkształtuje bezpieczeństwo
narodowe. Wpływają na nie nasilające się zmiany demograficzne, zmiany
warunków środowiskowych oraz rozwój nowych technologii.

Utrzymywać się będą wyzwania dla bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego, w tym te związane z ochroną ludności, bezpieczeństwem
imprez masowych i ruchu drogowego oraz przestępczością zorganizowaną,
gospodarczą, narkotykową i handlem ludźmi.
Międzynarodowy charakter terroryzmu oraz intensywność jego przejawów
sprawiają, że Polska nie jest wolna od tego typu zagrożeń. Szczególnie
niebezpieczne mogą okazać się pojedyncze osoby lub małe grupy osób
wykorzystujące metody terroru jako narzędzia do realizowania własnych celów
o podłożu politycznym, społecznym, ekonomicznym lub religijnym.
Rosnąca pozycja Polski na arenie międzynarodowej oraz członkostwo
w NATO i UE wpływają na zwiększone zainteresowanie obcych służb
wywiadowczych naszym krajem. Ewentualne nieuprawnione ujawnienie czy
kradzież informacji niejawnych oraz innych chronionych prawem danych
może spowodować straty dla bezpieczeństwa narodowego i interesów
Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczne funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Rzeczypospolitej
Polskiej jest warunkiem niezakłóconego działania całego państwa. Wyzwaniem
pozostaje zapewnienie dostępności, integralności i poufności danych
przetwarzanych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej oraz
brak jednolitych zabezpieczeń teleinformatycznych.
Istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma niewystarczająca
wiedza użytkowników o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz
konieczność rozwiązania dylematu pomiędzy wolnością osobistą i ochroną
praw jednostki, a stosowaniem środków służących zachowaniu bezpieczeństwa
państwa.
Korupcja stanowi barierę dla dalszego rozwoju Polski i wyzwanie dla
jej bezpieczeństwa ekonomicznego. Obszary szczególnie nią zagrożone to:
infrastruktura, informatyzacja administracji publicznej, wykorzystywanie
środków unijnych, służba zdrowia, obronność, energetyka oraz ochrona
środowiska.
Bezpieczny system finansowy, oparty na zrównoważonych w średnim
okresie finansach publicznych, z instytucjami finansowymi zbudowanymi
adekwatnie do wyzwań czasu, jest jednym z najważniejszych instrumentów
stabilnego rozwoju państwa.

Wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego jest uzależnienie krajowej
gospodarki od dostaw surowców energetycznych z jednego źródła oraz wahania
cen tych surowców spowodowane wydarzeniami na rynkach międzynarodowych.
Na sektor energetyczny coraz silniej będzie oddziaływała polityka regulacyjna
UE, tworząc wyzwania finansowe oraz ograniczenia swobody działania
w sferze energetycznej. Do poprawy bezpieczeństwa energetycznego
przyczyni się dywersyfikacja dróg i źródeł dostaw surowców, z wykorzystaniem
złóż niekonwencjonalnych, źródeł wytwarzania, między innymi w oparciu
o energetykę jądrową, a także zapewnienie stabilności dostaw energii poprzez
rozwój infrastruktury wytwórczej i sieciowej.
Niezadowalająca konkurencyjność polskiej gospodarki jest wyzwaniem
dla bezpieczeństwa. Innowacyjność, rozwój oparty na wiedzy, e-biznes oraz
tworzenie korzystnych warunków organizacyjnych, finansowych i prawnych
dla działalności gospodarczej stwarzają szansę szybkiej poprawy sytuacji.

Przemysł pozostaje kluczowym czynnikiem budowania dobrobytu
i mocnej pozycji Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej. Wyzwaniem
będzie utrzymanie silnej krajowej bazy przemysłowej. W warunkach
nowoczesnej gospodarki rośnie udział sektora usług w tworzeniu PKB .
Konkurencyjna, nowoczesna i przyjazna środowisku gospodarka umożliwi
obniżenie cen i kosztów oraz tworzenie nowych, lepszych dóbr i usług.
Dekapitalizacja majątku narodowego, w szczególności infrastruktury
przemysłowej, energetycznej, transportowej oraz mieszkaniowej, może
powodować wzrost zagrożenia katastrofami o podłożu technicznym. Szczególną
uwagę należy zwrócić na jej elementy zaliczane do infrastruktury krytycznej.

Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa:
• utrzymywanie i demonstrowanie gotowości zintegrowanego systemu
bezpieczeństwa narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań,
redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom;
• doskonalenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego,
a zwłaszcza jego elementów kierowania, w tym zapewnienie niezbędnych
zasobów i zdolności;
• rozwój potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do potrzeb i
możliwości
państwa oraz zwiększenie jego interoperacyjności w ramach NATO i UE;
• wzmocnienie gotowości i zdolności NATO do kolektywnej obrony oraz
spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa; budowanie silnej pozycji
Polski w obu tych organizacjach;
• rozwijanie bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie
partnerskich relacji z innymi państwami, w tym służących zapobieganiu
i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów międzynarodowych;
• promowanie 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;

• zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego poprzez doskonalenie krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, powiadamiania, ostrzegania o
zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof, a także wdrożenie
rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie systemu ochrony ludności oraz obrony
cywilnej;
• doskonalenie i rozwój krajowego systemu zarządzania kryzysowego w kierunku
zapewnienia jego wewnętrznej spójności i integralności oraz umożliwienia niezakłóconej
współpracy w ramach systemów zarządzania kryzysowego organizacji międzynarodowych,
których Polska jest członkiem;
• ochrona granic Polski, stanowiących zewnętrzną granicę UE; przeciwdziałanie
przestępczości zorganizowanej, w tym gospodarczej; ochrona porządku publicznego;
• udoskonalenie rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania i zwalczania
terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia;
• zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni;
• zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
oraz innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodarki, a także stabilności
finansowej państwa;
• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycznego oraz ochrony
środowiska, różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych, w szczególności zasobów
wodnych, a także kształtowanie zagospodarowania przestrzennego kraju w sposób
zwiększający odporność na różnorakie zagrożenia, w szczególności militarne, naturalne i
technologiczne;
• zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;
• prowadzenie efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowanie polityki migracyjnej
do nowych wyzwań;
• pogłębianie świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwiększanie
kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
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