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Biała Księga  

Bezpieczeństwa Narodowego RP 

      dla Polaków 

• inspirowanie instytucji realizujących  

politykę bezpieczeństwa państwa do  

wdrażania rekomendacji w tym zakresie 

• przyczynianie się do pogłębienia  

wiedzy i świadomości społecznej na  

temat bezpieczeństwa Polski i Polaków 

       dla otoczenia międzynarodowego 

• umożliwienie lepszego zrozumienia  

podejścia Polski do kwestii  

bezpieczeństwa 



FUDAMENTY BIAŁEJ KSIĘGI 
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• Strategiczny 

Przegląd 

Bezpieczeństwa 

Narodowego RP 

2010-2012 

• Raport Komisji 

Strategicznego 

Przeglądu 

Bezpieczeństwa 

Narodowego RP 

(zastrzeżony) 

  



Diagnoza państwa jako podmiotu bezpieczeństwa 

narodowego (podstawy bezpieczeństwa narodowego)  

i  identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych  

w dziedzinie bezpieczeństwa 

Ocena i prognoza środowiska bezpieczeństwa – 

scenariusze rozwoju zewnętrznych i wewnętrznych 

uwarunkowań bezpieczeństwa 

Koncepcja działań strategicznych –  sposoby osiągania 

celów strategicznych w przewidywanych uwarunkowaniach 

bezpieczeństwa 

Koncepcja przygotowań systemu bezpieczeństwa 

narodowego – sposoby utrzymywania i przekształcenia 

systemu bezpieczeństwa narodowego adekwatnie do 

przyszłych potrzeb operacyjnych 

SAMOIDENTYFIKACJA 

STRATEGICZNA 

ŚRODOWISKO 

BEZPIECZEŃSTWA 

STRATEGIA 

OPERACYJNA 

STRATEGIA 

PREPARACYJNA 

  

 

CYKL STRATEGICZNY W BIAŁEJ KSIĘDZE 
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MYŚL PRZEWODNIA DOKTRYNY 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:  
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„ZWROT STRATEGICZNY”  

Przejście od priorytetów „na zewnątrz” do 

skoncentrowania się w pierwszej kolejności  

na obronie własnego terytorium (a tym samym 

terytorium Sojuszu), większe poczucie 

własnego bezpieczeństwa oznacza większą 

gotowość do angażowania się „na zewnątrz”  

 



NATO: 

• Zakończenie operacji ISAF 

• Wizja „postafgańskiego” NATO – konsolidacja 

wokół obrony 

• Współpraca NATO-UE (komplementarność) 

UE 

• Europejska Strategia Bezpieczeństwa – 2015? 

STRATEGICZNE PARTNERSTWA  I „DOBRO-

SĄSIEDZTWA” 

• Współpraca: strategiczna z USA; w formule  

TW, GW, grupy państw bałtyckich i nordyckich;  

z Rosją, Białorusią, Ukrainą    

FILARY ZEWNĘTRZNE 
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• Opracowanie nowej Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego RP, a następnie Polityczno-

Strategicznej Dyrektywy Obronnej 

• Utrzymanie stałego poziomu finansowania Sił 

Zbrojnych RP (1,95% PKB)  

• Budowa systemu obrony powietrznej, w tym 

obrony przeciwrakietowej 

• Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami 

Zbrojnymi RP 

• Przygotowanie projektu Ustawy o kierowaniu 

bezpieczeństwem narodowym – integracja 

systemu bezpieczeństwa narodowego 
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WŁASNY FILAR BEZPIECZEŃSTWA (1) 



• Powołanie Komitetu Rady Ministrów do spraw 

bezpieczeństwa narodowego – ustanowienie 

rządowego organu odpowiedzialnego za kwestie 

bezpieczeństwa narodowego (Rządowego Komitetu 

Bezpieczeństwa Narodowego) wspieranego przez 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Narodowego 

• Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego RP 

(dywersyfikacja dostawców, tras przesyłowych, 

własny potencjał gazu łupkowego) 

• Cyberbezpieczeństwo (potrzeba opracowania 

strategii dot. cyberbezpieczeństwa) 
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WŁASNY FILAR BEZPIECZEŃSTWA (2) 



Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP  

w latach 2013-2022: 

• Obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa 

• Mobilność Wojsk Lądowych, zwłaszcza śmigłowcowa 

• Zinformatyzowane systemy walki i wsparcia,  

w tym systemy rozpoznania, dowodzenia, środki 

bezpilotowe, broń precyzyjnego rażenia, środki 

cyberobrony 

Priorytety w dalszej perspektywie: 

• Środki i systemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  

i przestrzeni kosmicznej 

 

Rola potencjału naukowo-technicznego  

w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP 
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PRIORYTETY MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP 



WNIOSKI - PRIORYTETY 
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1. Koncepcja działania 

(strategia operacyjna): 

• Utrzymanie własnej determinacji i gotowości do 

działania 

• Umacnianie międzynarodowej wspólnoty 

bezpieczeństwa 

• Wspieranie i selektywny udział w międzynaro-

dowym reagowaniu kryzysowym 

 

 

2. Koncepcja przygotowania 

(strategia preparacyjna): 

• Integracja 

• Profesjonalizacja 

• Powszechność przygotowań  
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PODSUMOWANIE 

1. SPBN, przedsięwzięcie pionierskie. Kompleksowe, 

innowacyjne podejście do bezpieczeństwa 

2. Punkt odniesienia dla administracji w procesie 

planowania strategicznego w dziedzinie 

bezpieczeństwa (Strategia Bezpieczeństwa 

Narodowego RP, strategie sektorowe, inne 

dokumenty) 

3. Biała Księga:  

• podręcznik bezpieczeństwa narodowego dla 

instytucji i obywateli – podnoszenie poziomu 

świadomości społecznej na tematy związane  

z bezpieczeństwem  

• narzędzie budowania międzynarodowego zaufania 
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DZIĘKUJĘ 
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