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System bezpieczeństwa narodowego ma na 

celu odpowiednie przygotowanie   

i wykorzystanie sił oraz środków będących 

w dyspozycji państwa do przeciwdziałania 

zagrożeniom godzącym w przetrwanie 

narodu i państwa, integralność terytorialną, 

niezależność polityczną i suwerenność,

sprawne funkcjonowanie instytucji państwa 

oraz rozwój społeczno-gospodarczy. 

SBN
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JEST  ON  SYSTEMEM  OBEJMUJĄCYM  

ZARÓWNO  ELEMENTY  

BEZP IECZEŃSTWA  ZEWNĘTRZNEGO ,  

JAK  I  WEWNĘTRZNEGO ,  

UK IERUNKOWANYM  NA  ZAPEWNIEN IE  

BEZP IECZEŃSTWA  NARODOWEGO  

W  POWIĄZAN IU  Z  ROZWOJEM  

SPOŁECZNO -GOSPODARCZYM  KRAJU .    
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SBN



SBN
System bezpieczeństwa narodowego tworzą wszystkie 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle Konstytucji RP 

i właściwych ustaw organy oraz instytucje należące do władz 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w tym Parlament, 

Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, centralne 

organy administracji rządowej oraz inne państwowe urzędy centralne 

i instytucje państwowe. 
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SBN
Istotnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby i instytucje rządowe 

zobowiązane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom 

zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia 

działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach 

nadzwyczajnych, a także władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, 

w tym przedsiębiorcy tworzący przemysłowy potencjał obronny oraz 

realizujący zadania 

z zakresu obronności państwa. 
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PODSYSTEMY
System bezpieczeństwa narodowego składa się z podsystemu

kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz z podsystemów 

wykonawczych. 

Podsystem kierowania tworzą organy władzy publicznej i kierownicy 

jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z 

bezpieczeństwem narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych 

RP. 
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PODSYSTEMY
Podsystemy wykonawcze tworzą siły i środki pozostające we 

właściwościach ministrów kierujących działami administracji 

rządowej, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, 

organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji 

państwowych i podmiotów odpowiedzialnych za realizację ustawowo 

określonych zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.  
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Ważną rolę  w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego 

pełnią, nie mieszczące się w tradycyjnej klasyfikacji, systemy 

wsparcia bezpieczeństwa państwa. Należą do nich między 

innymi ochrona infrastruktury krytycznej oraz system rezerw 

strategicznych, a także szereg uzupełniających, 

szczegółowych systemów operacyjnych (np.: system ochrony 

granicy państwowej, system przeciwpowodziowy, system 

ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ich 

rozwijanie służy uzyskaniu odporności na zagrożenia 

bezpieczeństwa narodowego, w tym na sytuacje 

nadzwyczajne i nieprzewidywalne zdarzenia. 

SYSTEMY
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POLSK IE  PRAWO  N IE  REGULUJE  KOMPLEKSOWO  

FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU  BEZP IECZEŃSTWA  

NARODOWEGO .  BRAK  UNORMOWANIA  

ORGAN IZACJ I  I  FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU  

BEZP IECZEŃSTWA  NARODOWEGO  W  JEDNYM  

AKC IE  PRAWNYM  SPRAWIA ,  ŻE  DZ IAŁAN IA  

PODEJMOWANE  W  TYM  OBSZARZE  PRZEZ  

PODMIOTY  ODPOWIEDZ IALNE  ZA  POSZCZEGÓLNE  

OBSZARY  BEZP IECZEŃSTWA  PAŃSTWA  MAJĄ  

CZĘSTO  CHARAKTER  SEKTOROWY  I  ROZPROSZONY .  

STARTEG IA  ROZWOJU  SBN  RP

SBN



W  SENS IE  

PRAWNYM  SYSTEM  

BEZP IECZEŃSTWA  

NARODOWEGO  N IE  

STANOWI  ZATEM ,  

FUNKCJONUJĄCEJ  

SAMODZ IELN IE  

STRUKTURY  

PAŃSTWOWEJ .    

SYSTEM

BEZP IECZEŃSTWA

NARODOWEGO
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! SOP

Zasadniczą formą organizacji i działania SBN pozostaje system obronny

państwa (SOP), utrzymywany w celu zapewnienia ochrony żywotnych

interesów narodowych, a w szczególności suwerenności i niepodległości

narodu polskiego, jego prawa do integralności terytorialnej

i nienaruszalności granic.
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! SOP

Jego głównym przeznaczeniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa

wojskowego (militarnego) i  zachowanie potencjału państwa

gwarantującego zdolność do efektywnego reagowania na zewnętrzne

kryzysy polityczno-militarne, a w razie wojny - zdolność do szybkiego

odparcia agresji. 

Strategia rozwoju SBN RP



! SZK
Obok SOP ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego pełni 

system zarządzania kryzysowego. System ten tworzą organy administracji 

publicznej, które powołują centra zarządzania kryzysowego (pełniące 

całodobowe dyżury) oraz zespoły zarządzania kryzysowego (zespoły 

ekspercko-doradcze na poziomie gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim i rządowym).  
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! SZK
Zarządzanie kryzysowe jest elementem kierowania bezpieczeństwem 

narodowym i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz 

odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego kształtu.  
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K IEROWANIE  BEZP IECZEŃSTWEM  

NARODOWYM  NALEŻY  DO  

NAJWAŻN IEJSZYCH  DZ IAŁAŃ  PAŃSTWA ,  

MAJĄCYCH  NA  CELU  ZAPEWNIEN IE  JEGO  

BYTU  I  ROZWOJU  W  ZM IENNYCH  

UWARUNKOWANIACH  ŚRODOWISKA  

BEZP IECZEŃSTWA .    

STRATEG IA  ROZWOJU  SBN  RP



Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 

określiła trzy zasadnicze podsystemy 

wykonawcze systemu bezpieczeństwa 

narodowego:  

 - spraw zagranicznych,  

 - obronności, 

 - służb specjalnych. 

PODSYSTEMY



OBOK  PODSYSTEMÓW  

WYKONAWCZYCH  

WAŻNĄ  ROLĘ  W  

ZAPEWNIEN IU  

BEZP IECZEŃSTWA  

NARODOWEGO  PEŁN IĄ  

SYSTEMY  WSPARC IA  

BEZP IECZEŃSTWA  

PAŃSTWA .  NALEŻĄ  DO  

N ICH  MIĘDZY  I NNYM I  

OCHRONA  

I NFRASTRUKTURY  

KRYTYCZNEJ  ORAZ  

SYSTEM  REZERW
STRATEG ICZNYCH .    

STRATEG IA  ROZWOJU  SBN  RP



ANAL IZA  SWOT

SWOTYou need to create a connection 

between your product/service and the 

prospect. Discuss the benefits, not the

features. Tell yoru customer what they 

will get by using your product versus 

your competitor. 
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DZ IĘKUJĘ  

ZA  UWAGĘ !

SYSTEM

BEZP IECZEŃSTWA

PAŃSTWA
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