
16. POLSKA A BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 
 
 

GEOPOLITYKA  
 
Dziedzina nauki o relacjach, zależnościach między położeniem kraju a procesami w sferze politycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAGROŻENIA MIĘDZYNARODOWE 
 

 ekonomiczne  
 militarne 
 społeczne 
 kulturowe 
 ekologiczne 

 
 

   ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE 
 
 
 
Organizacje polityczne              organizacje militarne  organizacje gospodarcze organizacje branżowe 
         (np. ONZ)    (np. NATO)  (np. UE)    (np.OECD) 
 

 
 

 
 

GŁÓWNE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE  
DO KTÓRYCH NALEŻY POLSKA 

 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych (1945). Cele ONZ: 

- ochrona przed wojną, dążenie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, 
- dążenie do ochrony praw człowieka, godność jednostki, równości niezależnie od płci, a także równości 
między narodami, 
- poparcie dla poprawy warunków i wolności życia, 



- tolerancja i utrzymanie dobrych stosunków, 
- utworzenie warunków dla przestrzegania sprawiedliwości, 
- poparcie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 

- utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
- utrzymywanie przyjaznych stosunków między poszczególnymi krajami zgodnie z ideą zasady równych 
praw oraz samostanowienia, 
- stosowanie współpracy w celu rozwiązywania problemów międzynarodowych (społecznych, 
humanitarnych, gospodarczych, kulturowych, ochrony praw człowieka), 
- koordynowanie i uzgadnianie działań społeczności międzynarodowej w celu osiągnięcia trzech 
powyższych celów. 

 
 

 Unia Europejska 
Wspieranie i 
przyczynianie się 
do rozwoju 
gospodarczego i 
społecznego 

Zapewnienie 
jednolitej 
tożsamośći UE 

Stworzenie 
przestrzeni 
wolności, 
bezpieczeństwa, 
sprawiedliwośći 

Obywatelstwo 
europejskie 

Europejski 
dorobek prawny 

- jednolity rynek 
wewnętrzny 
- wspólna waluta 

programy pomocy 
humanitarnej 
- wspólna polityka 
zagraniczna 
- wspólne 
stanowiska wobec 
organizacji 
międzynarodowych 

rynek 
wewnętrzny 
- swoboda 
przemieszczania 
się 
- koordynacja 
wymiaru ścigania 

- nie zastępuje 
obywatelstwa 
narodowego 
- nadaje nowe 
prawa polityczne 
i społeczne 

- legislacja 
instytucji 
europejskich 
- traktaty 
założycielskie 

 
 

 
 

 NATO  - Pakt Północno – Atlantycki - powstało 24 sierpnia 1949 w celu  zapewnienia państwom 
członkowskim obrony przed ZSRR i jego sojusznikami. 

 
 OBWE - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powstała w 1995 r. jako 

zinstytucjonalizowanie działalności Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, która rozpoczęła 
funkcjonowanie w latach 70. Podstawowe cele nie uległy jednak zmianie – dążenie do zapewnienia 
pokoju, a także promocja wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach między poszczególnymi 
państwami członkowskimi. 
 

 WHO – Światowa Organizacja Zdrowia 
 

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony 
zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i 
jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz 
zmniejszenia umieralności niemowląt. 

 
 

 WTO – Światowa Organizacja Handlu 
 
Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i 
usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących 
wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO 
zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu 
oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. 



 
 UNESCO -  

 
Działalność UNESCO obejmuje rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz 
udzielanie państwom pomocy przy organizowaniu systemów edukacyjnych. Angażuje się też na rzecz 
ochrony światowego dziedzictwa kultury i przyrody. 

 
 UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci 

Podstawowym celem UNICEF-u jest niesienie pomocy dzieciom w kwestiach: wyżywienia, ochrony 
zdrowia, edukacji, zwalczania przemocy i różnych form ich wykorzystywania. W 1965 r. UNICEF 
otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla 

 
 
 
WYKORZYSTANO MATERIAŁY: 
 
https://eszkola.pl/wos/onz-zadania-i-cele-7188.html 
wikipedia 
https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---bezpieczenstwo---
wspolpraca/DZQdyJUU7 
https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/556/najwazniejsze-cele-unii-europejskiej/ 
https://epodreczniki.pl/a/polska---europa---swiatstosunki-miedzynarodowe/D27nnVQ9B 


