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Podział zagrożeń wg Ekspertów OBWE - Organizacja 
Bezpieczeństwa i Wspólnoty Europy. Przyjęto następujące 
grupy zagrozeń: 

• polityczno-militarne, 

• wynikające z nierespektowania praw człowieka, 

• ekonomiczne, 

• społeczne, 

• ekologiczne; 



W naszym kraju przyjęto podział na zagrożenia: 

 polityczne – powstające w wyniku planowego i 
zorganizowanego manipulowania koncepcjami 
ideologiczno-organizacyjnymi celem obalenia legalnej 
władzy i ustanowienia niedemokratycznymi metodami 
władzy, która może podjąć działania sprzeczne z polska 
racją stanu, 

 ekonomiczne – powstające w skutek naruszenia 
zdolności gospodarki narodowej do zaspokojenia 
materialnych potrzeb społeczeństwa, niezbędnych do 
egzystencji i działalności technologicznych i 
wytwórczych, 

 wewnętrzne – powstające w wyniku utraty przez 
państwo zdolności w utrzymaniu ładu i porządku 

publicznego. 
Przesłankami takiego zagrożenia mogą być: narastanie 
działań terrorystycznych, patologie społeczne i próby 
zmian istniejącego porządku, 



 psychospołeczne – mogą być spowodowane planowym 
oddziaływaniem na świadomość społeczna metodami 
dywersji polityczno-propagandowej, w celu wywołania 
emocji sprzyjających destabilizacji systemu obronnego 
państwa 

 ekologiczne – będące efektem działań, które przez zmianę 
naturalnego stosunku człowieka do otoczenia mogą 
doprowadzić ludzkość do samoucestwienia, 

 militarne – występujące zawsze wtedy, gdy cele polityki 
państwa są sprzeczne z celami polityki innych państw, a 
rozstrzygnięcie jest możliwe tylko metodami walki 

zbrojnej. 
Celem oddziaływania militarnego może być fizyczne 
zmuszenie RP do oddania we władanie przeciwnika 
zasobów materialnych państwa, siły roboczej, jej intelektu 
oraz obszarów terytorium państwa, 



Ww. zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze względu na źródła i 
przyczyny można podzielić dodatkowo na: 

• wewnętrzne, 

• zewnętrzne. 

Zagrożenia militarne wiążące się z użyciem sił zbrojnych, 
dodatkowo są klasyfikowane i można spotkać następujący ich 
podział: 

• demonstracje siły, 

• dywersje militarne, 

• blokady militarne, 

• prowokacje militarne, 

• szantaż militarny, 

• incydenty graniczne, 



• organiczne użycie środków przemocy zbrojnej, 

• zbrojne starcie graniczne, 

• napaść zbrojna grup nieformalnych, 

• konflikt militarny w strefie przygranicznej, 

• konflikt lokalny, 

• konflikt między państwami. 



Do negatywnych zjawisk, które mogą nieść zagrożenie dla 
Europy i poszczególnych państw, można zaliczyć: 

 brak stabilności politycznej i ekonomicznej w Rosji i 
pozostałych państwach WNP, niebezpieczeństwo odejścia 
od demokratyzacji życia politycznego i reform 
wolnorynkowych, 

 niestabilność polityczną w państwach powstałych po 
rozpadzie byłej Jugosławii, 

 przejawy nacjonalizmu i ekstremizmu, wzrost 
międzynarodowej zorganizowanej przestępczości, 
narkomanię i handel narkotykami, 

 brak wspólnych programów i działań w dziedzinie 
ochrony 

środowiska naturalnego, 

 nierozwiązane problemy narodowościowe, etniczne i 
religijne w znacznej części państw europejskich, 



Do najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego 
można zaliczyć: 

1. Zagrożenia cywilizacyjne takie jak: 

• brak nowych źródeł energii, 

• nadużycie wiedzy przeciwko ludzkości tj.. 
nieprzestrzeganie etyki naukowej przy opracowywaniu 
nowych wynalazków, 

• unikanie rozwiązywania sporów na drodze pokojowej, 

• nierównomierność rozwoju cywilizacyjnego, 

• rozwój agresywnych ideologii, 

• masowa migracja ludności, 

• antagonizm oraz brak chęci pokojowego współistnienia, 

• niepodporządkowanie się części państw rezolucjom ONZ, 



• nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego, 

• narkotyki i narkomania, 

• handel bronią i materiałami radioaktywnymi, 

• wzrost liczby międzynarodowych organizacji przestępczych, 

• wykorzystywanie środków masowego przekazu do 
niewłaściwych celów, 

• niedotrzymywanie zobowiązań w zakresie przestrzegania 
praw człowieka, 

• represje wobec walczących o te prawa. 



2. Zagrożenia polityczno-militarne takie jak:. 

• użycie broni jądrowej lub innych środków masowego rażenia 
przez terrorystów, 

• istnienie rejonów politycznych i ekonomicznych napięć, 

• nagłe powstawanie konfliktów zbrojnych, zamachów 
terrorystycznych, 

• zmiana granic stref wpływów wielkich mocarstw oraz 
dokonywanie nowych podziałów Europy, 

• powstawanie nowych państw w wyniku podziału już 
istniejących, 

• zmiany granic krajów istniejących od II wojny światowej, 

• nadużywanie siły do rozwiązywania problemów spornych, 

• dyskryminacja w stosunkach międzynarodowych, 



• ingerencje w sprawy wewnętrzne państw, 

• nadużycia na bazie procesu obniżania potencjałów 
wojskowych, 

• następstwa propagandowych manipulacji świadomością 
ludzi, 

• eskalacja istniejących konfliktów, 

• przeniknięcie mafii do struktur władzy, 

• agresywność międzynarodowego terroryzmu, 

• czystki etniczne, deportacje obywateli, 

• nieprzestrzeganie podstawowych praw i swobód człowieka. 



3. Zagrożenia ekonomiczno-gospodarcze takie jak: 

• pogłębianie się dysproporcji w rozwoju ekonomicznym, 

• bezwzględna pogoń ludzi, organizacji i państw za zyskami, 

• nakręcanie koniunktury w przemyśle zbrojeniowym, 

• egoizm ekonomiczny najbardziej rozwiniętych państw 
Europy w stosunku do najbiedniejszych, 

• stawianie kryteriów ekonomicznych nad 
humanitarnymi przy rozwiązywaniu problemów 
społecznych, 

• pojawienie się obszarów niezadowolenia społecznego, 

• aktywizacja międzynarodowych organizacji 
przestępczych na tle ekonomicznym, 

• handel bronią i materiałami radioaktywnymi, 

• działania mające na celu wywołanie negatywnych 
skutków w gospodarce wybranych krajów, 



4. Zagrożenia ekologiczne takie jak: 

• załamanie równowagi przyrodniczej jako następstwo 
nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi, 

• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego przez 
substancje gazowe pochodzenia przemysłowego, 
komunikacyjnego i komunalnego, zmniejszenie się 
zasobów tlenu jako wynik zmniejszania się powierzchni 
lasów, 

• degradacja życia biologicznego mórz w wyniku 
zanieczyszczeń ściekami i odpadami toksycznymi oraz 
katastrof ekologicznych. Niedobory i deficyt w bilansie 
wodnym (w tym wody pitnej), 

• niszczenie powłoki ozonowej w górnych warstwach 
atmosfery, powstanie dziury ozonowej, 
napromieniowanie Ziemi promieniami ultrafioletowymi 
szkodliwymi dla organizmów żywych, 

• naruszenie równowagi w przyrodzie i postępująca 
degradacja wielu ekosystemów, 


