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Bezpieczeństwo:
 - stan gwarantujący pewność istnienia i przetrwania 
 

UJĘCIE WĄSKIE
Bezpieczeństwo: 
 - gwarancja nienaruszalnego przetrwania oraz swoboda 
rozwoju

UJĘCIE SZERSZE



 

istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, 
spokój, posiadanie, pewność rozwoju
 

 
 

Bezpieczeństwo 

ZASPOKOJENIE POTRZEB



BEZPIECZEŃSTWO
STAN CZY PROCES?

100%
BEZPIECZEŃSTWO?



Strategia 
Bezpieczeństwa 
Narodowego RP*

zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, 
ekonomiczne, ekologiczne oraz informacyjne i 
telekomunikacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

działalność państwa, którego celem jest utrzymanie zdolności do 
reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa 
publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, związanych z 
ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz 
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii 
technicznych.
 
 
 
 
 
 
* z 2007 r.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE



szerokie i kompleksowe pojęcie, łączące wiele sektorów, 
mające stanowić odpowiedź na (...) poważne zagrożenia 
(w tym klęski żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary 
lasów, trzęsienia ziemi, powodzie i wichury), które mają 
bezpośredni wpływ na życie, bezpieczeństwo i komfort 
obywateli

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

STRATEGIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO UE



ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UE

 - terroryzm w każdej postaci, cechujący się absolutnym 
lekceważeniem życia ludzkiego i wartości demokratycznych
 
 - przestępczość zorganizowana objawiająca się w różnorodnych 
formach, bez względu na granice państwowe 
 
 - cyberprzestępczość stanowiąca globalne, techniczne, 
transgraniczne i anonimowe zagrożenie systemów informatycznych



ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UE

 - przestępczość transgraniczna mająca zasadniczy wpływ na życie 
codzienne Europejczyków 
 
 - przemoc samą w sobie, zwiększającą szkody już wywoływane 
przestępczością i krzywdzącą społeczeństwo 
 
 - klęski żywiołowe i czynniki antropogeniczne, takie jak: pożary 
lasów, trzęsienia ziemi, powodzie, wichury, susze, awarie 
energetyczne i awarie systemów informatyczno - komunikacyjnych 
na dużą skalę.



STABILNOŚĆ
stabilność polityczna 
państw

WALKA
walka z przestępczością 
zagrażającą życiu, zdrowiu i 
mieniu obywateli 

REAGOWANIE
reagowanie na różnego 
rodzaju katastrofy

Bezpieczeństwo wewnętrzne
ZAPEWNIANIE PORZĄDKU KONSTYTUCYJNEGO

 



organy ochrony porządku wewnętrznego 
i zarządzania granicami, 

wspierane przez organy wymiaru sprawiedliwości 
i służby ochrony ludności

PODSTAWOWE INSTYTUCJE 
STRZEGĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO
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