
15. BEZPIECZNE PAŃSTWO 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Jest to najważniejsza potrzeba człowieka, zaspokaja potrzebę trwania i stabilności. Jest to jednocześnie stan i ciągły 
proces, nie mogący być efektem jednorazowego działania. Jest ono stanem bez zagrożenia. 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

Jest to stan bez zagrożenia dla narodu lub też utożsamiając dla państwa. Jego przedmiotem są wszystkie jednostki 
mające własne interesy i wyrażające potrzebę ich realizacji. W ramach bezpieczeństwa narodowego wyróżnia się 
bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, militarne, publiczne, ekologiczne i informacyjne. Można ponadto wyróżnić 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

DOKUMENTY TRAKTUJACE O BEZPIECZEŃSTWIE 

1) Konstytuacja Rzeczypospolitej Polskiej 
2) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce są uregulowane przez 
odpowiednie ustawy. Najważniejsze w tym zakresie ustawy to: 

 ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił 
Zbrojnych RP), 

 ustawa o Policji, 
 ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, 
 ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
 ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, 
 ustawa o służbie zagranicznej, 
 ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego 

podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
 ustawa o stanie wyjątkowym, 
 ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 

 

                PODSYSTEM KIEROWANIA                                               PODSYSTEM WYKONAWCZY 

Prezydent, Rada Ministrów 

Parlament, wojewodowie, samorząd terytorialny 

 

 

     PODSYSTEM MILITARNY                PODSYSTEM NIEMILITARNY 

     (Siły Zbrojne RP)                             (służby mundurowe, inne                                                             

         Instytucje państwowe) 

 



SIŁY ZBROJNE RP 

Są to siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Są 
podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki 
bezpieczeństwa i obronnej. 

 

 Wojska Lądowe, 

 Siły Powietrzne, 

 Marynarkę Wojenną, 

 Wojska Specjalne, 

 Wojska Obrony Terytorialnej. 

 

PODSYSTEM NIEMILITARNY 

 Służby mundurowe, 

 pozostałe instytucje państwowe, 

 organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

 obrona cywilna, 

 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 

 Wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratura), 

 służba zdrowia, 

 służby ratownicze 

 formacje umundurowane 

   (straż miejska/gminna, inspekcja transportu drogowego, służba leśna, straż rybacka), 

 centra zarządzania kryzysowego. 

 


