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Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
The future starts today, not tomorrow.

Jan Paweł II



5

Wstęp

Współcześnie środowisko bezpieczeństwa staje się coraz bardziej zmienne  
(ang. volatile), niepewne (ang. uncertain), złożone (ang. complex) i wie-
loznaczne (ang. ambiguous). Jednocześnie odczuwany jest deficyt jego 

rozumienia, co wynika między innymi z przenikania się wielu aspektów militarnych 
i cywilnych, rozwoju nowych technologii oraz procesów globalizacji i ich wieloaspek-
towych konsekwencji. Dodatkowym czynnikiem potęgującym odczuwanie zmian 
w środowisku bezpieczeństwa jest kompresja czasu przeznaczonego na analizę  
i zrozumienie zachodzących zmian oraz zaplanowanie i wdrożenie adekwatnych rozwią-
zań wynikających z antycypacji zmian lub reakcji na nie. W tym kontekście szczególnego 
znaczenia nabierają pytania: jak rozwijać kompetencje Sił Zbrojnych RP do funkcjono-
wania w tak złożonym środowisku, jak budować zdolności operacyjne, strategie, tech-
nologie, czy potrzebna jest zmiana strategii i/lub koncepcji użycia Sił Zbrojnych RP? 
(Andrzejczak, 2019).

Zarówno w strukturach dowodzenia NATO, jak i w siłach zbrojnych państw człon-
kowskich Sojuszu prowadzone są analizy środowiska bezpieczeństwa i środowiska ope-
racyjnego ukierunkowane na identyfikację, analizę oraz ocenę trendów, czynników 
i uwarunkowań mogących mieć wpływ na wieloaspektowo rozumiane bezpieczeństwo 
w wymiarze sojuszniczym i narodowym oraz sposób prowadzenia działań militarnych. 
Na poziomie dowództw strategicznych NATO prace w tym zakresie realizowane są  
w ramach programu pt. „Długoterminowa transformacja sił zbrojnych” (ang. Long Term 
Military Transformation, LTMT). Program ten, koordynowany przez Sojusznicze Do-
wództwo ds. Transformacji (ang. Allied Command Transformation, ACT), obejmuje za-
równo analizy przyszłego środowiska bezpieczeństwa (ang. Strategic Foresight Analysis, 
SFA), jak i środowiska operacyjnego (ang. Framework for Future Alliance Operations, 
FFAO). Podobne programy i projekty realizowane są m.in. w Stanach Zjednoczonych 
(Joint Operating Environment 2035), Wielkiej Brytanii (Global Strategic Trends) czy  
Kanadzie (Future Security Environment 2013-2040).

W Polsce odpowiedzią na potrzebę zrozumienia zmieniającego się środo-
wiska bezpieczeństwa są analizy i dyskusje podejmowane w ramach kampanii  
pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35. Celem kampanii jest zidentyfi-
kowanie przyszłych uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa państwa oraz wymagań, 
przed którymi będą stały Siły Zbrojne RP w perspektywie do 2035 roku. Nazwa projektu 
nawiązuje do chlubnych tradycji staropolskiej sztuki wojennej, które zmaterializowały 
się w koncepcji Starego Urządzenia Polskiego (por. Kukiel, 1929, s. 47-48), czyli uszyko-
wania bojowego, które zapewniło polskim wojskom szereg zwycięstw w okresie od XV 
do XVII wieku.

Mając na uwadze wspomnianą powyżej wieloaspektowość i złożoność środowiska 
bezpieczeństwa, w ramach analiz prowadzonych w kampanii NUP 2X35 uwzględnia-
ny jest szeroki kontekst obejmujący aspekty geopolityczne, ekonomiczne, społeczne,  
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urbanizacyjne, technologiczne i środowiskowe. Tym samym niezbędne stało się zmapo-
wanie oraz uwzględnienie w prowadzonych analizach wiedzy eksperckiej z zakresu różnych 
dyscyplin naukowych, co zdeterminowało otwarcie środowiska wojskowego na współpracę  
z cywilnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Podstawę teoretyczną do zaprojek-
towania przebiegu kampanii NUP 2X35 stanowiły koncepcje zdolności organizacji do 
absorpcji wiedzy zewnętrznej (ang. absorptive capacity) (por. Cohen i Levinthal, 1990; 
Zahra i George, 2002; Todorova i Durisin, 2007; Sudolska, 2011; Glabiszewski, 2016; Lis, 
2017, 2018) oraz tworzenia i funkcjonowania wspólnot praktyków (ang. communities 
of practice, CoP) (Wenger, 1996, 2000). Działania podejmowane w ramach kampanii  
NUP 2X35 zostały ukierunkowane na rozwijanie zdolności Sił Zbrojnych RP do iden-
tyfikowania, asymilowania i praktycznego wykorzystania wiedzy ekspertów cywil-
nych w celu zrozumienia istoty środowiska bezpieczeństwa oraz zaprojektowania 
adekwatnych działań dostosowawczych. Służyła temu debata i wymiana poglądów  
w ramach konferencji i seminariów naukowych. Podjęta współpraca pomiędzy Si-
łami Zbrojnymi RP a cywilnym środowiskiem akademickim zaowocowała po-
wstaniem wspólnot praktyków zajmujących się wyróżnionymi obszarami śro-
dowiska bezpieczeństwa. Tym samym kampania NUP 2X35 w wymierny sposób 
przyczynia się do wdrażania w Siłach Zbrojnych RP koncepcji organizacji uczącej się  
(por. Wheatley, 1994; DiBella, 2010; Lis, 2014).

Wynikiem prac pierwszego cyklu analiz w ramach kampanii NUP 2X35 jest zidentyfi-
kowanie i opisanie kluczowych trendów w środowisku bezpieczeństwa w perspektywie 
do 2035 roku, istotnych z punktu widzenia Polski i regionu Europy Środkowo-Wschod-
niej, oraz wskazanie wynikających z nich implikacji dla środowiska operacyjnego i sposo-
bu użycia sił zbrojnych. Niniejsze opracowanie składa się z sześciu rozdziałów odpowia-
dających wyróżnionym obszarom środowiska bezpieczeństwa: geopolityce, ekonomii  
i zasobom naturalnym, zmianom społecznym, procesom urbanizacji, rozwojowi nowo-
czesnych technologii oraz zmianom zachodzącym w środowisku naturalnym. W pierw-
szym cyklu kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa NUP 2X35, którego efektem jest 
niniejsze opracowanie, uwagę skoncentrowano na jakościowym opisie prognozowa-
nych stanów otoczenia w perspektywie do 2035 roku. Przyjęte podejście metodyczne 
ukierunkowane było na zidentyfikowanie, zasymilowanie, zrozumienie i praktyczne wy-
korzystanie przez Siły Zbrojne RP wiedzy eksperckiej obejmującej swoim zakresem sze-
rokie spektrum trendów w środowisku bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę wieloaspek-
towość oraz dynamikę opisywanych trendów i czynników oraz konieczność dokonania 
wyboru danych i informacji do analizy spośród bogatego zakresu dostępnych materia-
łów, jesteśmy świadomi ograniczeń wynikających z subiektywnego podejścia Autorów 
oraz Ekspertów, którzy uczestniczyli w pierwszym etapie kampanii NUP 2X35. Niemniej 
jednak, oddając niniejsze opracowanie w ręce szerokiego grona czytelników, mamy na-
dzieję, ze zawarte w nim analizy środowiska bezpieczeństwa w perspektywie do 2035 
roku staną się inspiracją do kontunuowania szerokiej debaty eksperckiej o wyzwaniach 
dla bezpieczeństwa państwa, zapoczątkowanej w ramach kampanii NUP 2X35, oraz 
przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w tym obszarze.

płk dypl. Jarosław Mokrzycki

płk dr Robert Reczkowski

płk mgr Sławomir Cieśla
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W ramach kampanii pk. Nowe Urządzenie Polskie (NUP 2X35) analizie  
zostały poddane trendy obserwowane w środowisku bezpieczeństwa  
z uwzględnieniem aspektów geopolitycznych, ekonomicznych, społecz-

nych, procesów urbanizacji, rozwoju technologii oraz zmian zachodzących w środowi-
sku naturalnym. Analiza zidentyfikowanych trendów globalnych została uzupełniona  
o perspektywę dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W wymiarze czaso-
wym za punkt odniesienia przyjęto rok 2035. 

Przez co najmniej kolejne dwie dekady jednym z kluczowych trendów w aspek-
cie geopolitycznym pozostanie nadal globalizacja. Jednocześnie prognozy wskazują,  
że w perspektywie 2035 r. może nastąpić redystrybucja siły gospodarczej i militar-
nej, a świat stanie się bardziej wielobiegunowy i policentryczny niż obecnie. Jed-
nym z najważniejszych trendów globalnych będzie, obserwowane już obecnie, 
przesunięcie środka ciężkości z obszaru euroatlantyckiego do Azji oraz na pół-
kulę południową. Szacuje się, że do roku 2035 państwo pozostanie dominują-
cym podmiotem w zakresie spraw międzynarodowych, jednak prognozowany jest 
wzrost znaczenia podmiotów niepaństwowych. W połączeniu z rosnącą dynamiką 
i złożonością makrootoczenia będzie to skutkowało coraz większymi wyzwaniami  
w zarządzaniu podmiotami państwowymi. Problemy, z którymi będą musiały się 
zmierzyć organizacje państwowe, mogą powodować narastanie publicznego nie-
zadowolenia, a w konsekwencji prowadzić do polaryzacji społeczeństwa zarówno  
w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

W aspekcie ekonomicznym prognozuje się, że globalizacja rynków finansowych po-
zwoli w perspektywie 2035 roku na dalszą integrację gospodarczą i będzie sprzyjała 
funkcjonowaniu gospodarek wolnorynkowych. W ciągu najbliższych dwóch dekad Stany 
Zjednoczone prawdopodobnie utrzymają pozycję jednego z najpotężniejszych aktorów 
na scenie światowej. Jednocześnie przewiduje się nieuchronne zachwianie dotychcza-
sowej struktury w gospodarce światowej. Obserwowane będą zmiany pozycji konkuren-
cyjnych zajmowanych przez poszczególne państwa, co związane jest z rosnącą potęgą 
gospodarek wschodzących, w tym zwłaszcza Chin i Indii. Niezwykle istotnym trendem  
w aspekcie ekonomicznym będzie wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym surowców 
energetycznych, pierwiastków ziem rzadkich i wody słodkiej, jako instrumentu oddziały-
wania w grze geopolitycznej. Istotną kwestię w zapewnieniu właściwego poziomu bez-
pieczeństwa ekonomicznego, podobnie jak obecnie, będą stanowić wyzwania związane  
z wydatkami na obronność. Państwa demokratyczne staną przed trudnym zadaniem 
zrównoważenia konkurujących potrzeb budżetowych oraz stworzenia warunków umoż-
liwiających generowanie rosnącego i przewidywalnego strumienia dochodów podatko-
wych. Może to być szczególnie trudne dla państw o niekorzystnej strukturze demogra-
ficznej, zmagających się z procesami starzenia się społeczeństw.
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W aspekcie społecznym należy zwrócić uwagę na dynamikę zmian demograficz-
nych. W perspektywie 2035 roku przewiduje się utrzymanie trendu wzrostowego  
w odniesieniu do globalnej liczby ludności. Jednakże dynamika tych zmian będzie niż-
sza niż w ostatnich 20 latach. Istotną kwestią w tym względzie pozostanie pogłębiający 
się proces starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych. Zmiany demograficzne 
doprowadzą również do masowej migracji ludności (w szczególności młodego pokole-
nia) do krajów rozwiniętych i rejonów zurbanizowanych. Należy także zwrócić uwagę 
na rosnące zagrożenia wynikające z postępującej polaryzacji grup społecznych, państw 
i całych regionów w zakresie różnic ideologicznych, społecznych oraz ekonomicznych, 
co może skutkować konfliktami w skali regionalnej, a nawet globalnej. W Europie wy-
soce prawdopodobne jest również pogłębianie się trendu sekularyzacji na tle zmian 
kulturowych.

Jak wspomniano powyżej, zmiany społeczne powiązane są z procesami urbaniza-
cji. W perspektywie 2035 roku prognozowany jest dalszy rozwój procesów urbaniza-
cyjnych. Należy przy tym podkreślić dalsze rosnące znaczenie terenów zurbanizowa-
nych, które ze względu na swój potencjał demograficzny, ekonomiczny oraz polityczny 
będą determinowały funkcjonowanie społeczeństw, państw czy regionów, ale rów-
nież będą oddziaływały na środowisko bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej,  
a także na sposób prowadzenia walki przez siły zbrojne. W tym kontekście, w skali glo-
balnej, należy zwrócić uwagę na rozwój megamiast, tj. aglomeracji liczących od kilku 
do kilkudziesięciu milionów ludzi, oraz wdrażanie koncepcji tzw. inteligentnych miast  
(ang. smart cities).

W aspekcie technologicznym w najbliższych dekadach dominującym trendem bę-
dzie rosnący poziom zaawansowania technologicznego. Wśród technologii o najwyż-
szym potencjale wzrostu i znaczeniu dla środowiska bezpieczeństwa można wskazać: 
sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne, systemy biomechaniczne, technologie 
6G i 7G, technologię wielkobazodanową (ang. Big Data), informatykę kwantową, ro-
botykę, nanotechnologię, technologię wytwarzania przestrzennego 3D i 4D, biotech-
nologię oraz technologię humanoidalną i inżynierię genetyczną. Istotnym zagrożeniem  
w kontekście bezpieczeństwa, stanowiącym konsekwencję rosnącej powszechnej do-
stępności do nowoczesnych technologii, będzie również utrata przewagi technologicz-
nej podmiotów państwowych nad podmiotami niepaństwowymi czy potencjalnym 
przeciwnikiem. Szczególną kwestią pozostanie dalsze „podłączanie się” do internetu 
przez wszystkie państwa świata, pomimo że obywatele niektórych rządzonych autokra-
tycznie krajów mają ograniczenia w dostępie do internetu, co będzie sprzyjać dalszemu 
rozwojowi sieci globalnej. 

Obserwowana obecnie (i przewidywana w perspektywie do 2035 roku) zmiana śro-
dowiskowa i klimatyczna obejmuje wzrost temperatury we wszystkich porach roku, 
nieznaczne zmiany ilości opadów przejawiające się niewielkim wzrostem od jesieni do 
wiosny i spadkiem w okresie letnim, krótszy czas trwania i zmniejszenie grubości pokry-
wy śnieżnej, a także wzrost prężności pary wodnej przy spadku wilgotności względnej. 
Zmianom wartości średnich towarzyszy, i prawdopodobnie będzie towarzyszyło, więk-
sze natężenie oraz częstość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych skutku-
jące występowaniem katastrof naturalnych.
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Geopolityczne aspekty środowiska  
bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 1.

Dynamiczne tempo współczesnych 
procesów politycznych, związa-
nych m.in. ze zmianą jednobie-

gunowego układu na świecie, skłania całe 
rzesze badaczy, analityków, decydentów  
i zwykłych obserwatorów polityki między-
narodowej do tego, aby – tak jak kiedyś 
– sięgać po geopolitykę1 jako narzędzie 
poznawcze. Co ważne, rozpoczynający się 
okres nowej walki hegemonicznej spra-
wił, że odżyły klasyczne teorie, język  
i metody postrzegania rzeczywistości poli-
tycznej znane w geopolityce od ponad stu 
lat. Także w Polsce geopolityce przywra-
cane jest należne miejsce w świecie nauki  
i analiz decyzyjnych (Sykulski, 2018).

W niniejszym rozdziale zostały opi-
sane zasadnicze trendy mające bezpo-
średni, jak również pośredni, wpływ na 
uwarunkowania środowiska bezpieczeń-
stwa w perspektywie długookresowej,  
tj. do roku 2035. W tym względzie,  
w celu właściwego przedstawienia  
¹Termin „geopolityka” ma pochodzenie greckie i jest wynikiem 
połączenia dwóch wyrazów: geos (Ziemia) i politikos (obywa-
telski, odnoszący się do działalności publicznej) lub politike 
(działalność państwowa). Geopolityka jako dziedzina wiedzy 
bada wpływ czynników geograficznych na prowadzenie polityki 
zagranicznej państw i ich zgrupowań (organizacji międzynaro-
dowych, bloków polityczno-militarnych) oraz na kształtowanie 
się ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncentruje 
się również na relacjach między siłą, polityką, czasem i prze-
strzenią. Jej głównymi polami badań są rywalizacja mocarstw 
i imperiów na przestrzeni dziejów oraz próba odkrywania pra-
widłowości w tym obszarze. Geopolityka, jako element nauk 
społecznych, nie tworzy praw na kształt praw fizyki, lecz stara 
się dostrzegać procesy i na ich podstawie formułować hipotezy 
(Potulski, 2010).

geopolitycznego wymiaru bezpieczeństwa 
Polski (w tym zapewnienia pragmatycznej 
analizy aktualnych trendów geopolitycz-
nych mających największe znaczenie dla 
Europy oraz Polski), autorzy opracowania 
przyjęli określone założenia, w których 
podmioty systemu międzynarodowego 
rozpatrywane były w kategorii przestrzen-
nego ujęcia zachodzących w nich procesów 
politycznych w perspektywie długookre-
sowej, a relacje międzynarodowe anali-
zowano przez pryzmat układu sił i intere-
sów oraz stref wpływu. W opracowaniu 
uwzględniono również fakt, że stosowane 
metody badawcze czy wzory określające 
potęgę państwa używane do wyjaśnienia 

podstawowych elementów władzy pań-
stwa obecnie nie uwzględniają adekwatnie 
niematerialnego charakteru wielu zmien-
nych wpływających na władzę państwową 
i ludzkie zachowania.

Kluczowe trendy

Analiza literatury przedmiotu oraz 
wnioski z przeprowadzonych seminariów 
naukowych, konsultacji i rozmów z eks-
pertami z geopolityki pozwoliły na okre-
ślenie zasadniczych trendów w tym ob-
szarze jako najważniejszych wyzwań dla 
bezpieczeństwa Polski w perspektywie 
2035 roku. Jako punkt odniesienia anali-
zy przyjęto tu analogiczne opracowania 
wykonane w innych krajach Sojuszu oraz  
w dowództwie NATO (ACT).

Polityka państw w ogóle a naszych sąsiadów  
w szczególności jest rzeczą zmienną.

Adolf Maria Bocheński
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Tabela 1.1 
Kluczowe trendy w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu do geopolityki
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Wielobiegunowość  
i policentryczność  
świata/redystrybucja siły  
militarnej i gospodarczej

X X X X X X X

Globalizacja X X X

Przeniesienie środka ciężkości 
globalnej działalności  
gospodarczej z Zachodu do  
Azji i na półkulę południową

X X X

Wzrost wpływów podmiotów 
niepaństwowych na sprawy 
krajowe i międzynarodowe

X X X X X X X

Polaryzacja społeczeństwa/ 
wzrost publicznego niezadowo-
lenia

X X

Wyzwania w zarządzaniu 
państwem X X X X

Polityka siły X X X

Tożsamość i rola państwa X X

Mając powyższe na uwadze, eksperci  
z dziedziny stosunków międzynarodo-
wych uważają, że okres do 2035 r. będzie 
czasem intensywnych przemian geopo-
litycznych. Świat stanie się wielobiegu-
nowy i policentryczny, nastąpi redys-
trybucja siły gospodarczej i militarnej, 
czyli najogólniej rzecz ujmując, świat zo-
stanie pozbawiony jednego mocarstwa 
odgrywającego rolę hegemona (Jureńczyk, 
2017). Znacząco wzrośnie walka o wpły-
wy między mocarstwami, która zainicjuje 
działania zmierzające do rozwinięcia tzw. 
inteligentnego potencjału (ang. smart  
power), stanowiącego połączenie siły  

militarnej (ang. hard power) i siły oddzia-
ływania dyplomacji, ekonomii, prawa mię-
dzynarodowego i kultury (ang. soft power). 
Ponadto wybicie się na pozycję nowych mo-
carstw (Chin, Rosji, Brazylii, Indii czy RPA) 
(Mickiewicz, 2018a) oraz innych państw  
o wysokim potencjale rozwojowym, charak-
teryzujących się dynamicznym przyrostem 
w gospodarce, będzie stanowić czynnik 
zdolny przekształcać krajobraz geopolitycz-
ny w istotnym zakresie (Pawlak, C., 2017;  
Reczkowski, 2018). 

W dalszym ciągu globalizacja, któ-
ra przyczyniła się m.in. do dyfuzji władzy 
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między państwami czy wzrostu pozio-
mu powiązań gospodarczych, pozostanie 
przez co najmniej kolejne dwie dekady 
głównym wspólnym czynnikiem mającym 
wpływ na trendy geopolityczne w świe-
cie i regionie. Szacuje się, że do 2035 
roku USA najprawdopodobniej pozosta-
ną państwem dominującym gospodarczo  
i militarnie, zdolnym do wpływania na wy-
darzenia w skali globalnej. Jednak inne 
kraje, takie jak Chiny, Rosja , Brazylia, RPA 
i Indie, będą dążyć do wzmocnienia swojej 
pozycji i będą mogły w znacznie większym 
stopniu niż obecnie wpływać na kwestie 
globalne, a nie tylko regionalne (Reginia-
-Zacharski, 2014). Istotne jest to, że obec-
nie, i co najmniej do roku 2035, wobec 
globalizacji nie ma oczywistej alternatywy 
dla systemów oraz procesów zachodzących  
w państwach narodowych, które charakte-
ryzowały geopolitykę od ponad 300 lat.

Jednym z najważniejszych trendów glo-
balnych rzutujących na funkcjonowanie 
świata obecnie i w przyszłości będzie obser-
wowane już przesunięcie środka ciężkości 
globalnej działalności gospodarczej z Za-
chodu do Azji oraz na półkulę południową  
(Mickiewicz, 2018b). Eksperci uważają, że 
trend ten spowoduje do 2035 roku zakoń-
czenie tzw. wieku transatlantyckiego (jak 
dotychczas określano wiek XX i początek 
XXI wieku), a nastanie nowego tzw. wieku 
transpacyficznego (Pavel, Engelke, Ward, 
2015). Niewątpliwie tendencja ta stanowi 
istotny przełom w historii rozwoju świata. 
Fakty wskazują, że w ostatnich dziesięcio-
leciach kraje azjatyckie osiągneły znaczny 
sukces i wzrost ekonomiczny, począwszy od 
rekonstrukcji powojennej Japonii w latach 
50. poprzez lata 60. i 70. – pojawienie się 
tzw. tygrysów azjatyckich (Tajwan, Hong-
kong, Singapur i Korea Południowa), aż po 
lata 80., 90. i pierwszą dekadę XXI wieku, 
gdy azjatyckie giganty – Chiny i – Indie stały 
się potęgami gospodarczymi i militarnymi. 
Kluczowym momentem było ogłoszenie 
w październiku 2014 roku przez Między-
narodowy Fundusz Walutowy informacji, 
że gospodarka Chin stała się największą 

gospodarką na świecie (wartość mierzona 
pod względem parytetu siły nabywczej), 
wyprzedzając tym samym USA2.

Do 2035 roku całkowicie nowy status  
i znaczenie na arenie międzynarodowej 
zyskają podmioty niepaństwowe. Ro-
snące wpływy graczy niepaństwowych, 
w tym tych wspieranych przez określone 
państwa3 oraz duże międzynarodowe kor-
poracje, mogą prowadzić do stopniowe-
go ograniczania roli państw o charakterze 
narodowym (etnicznie homogenicznych).  
Nie wolno też zapominać o istniejących  
i nowych podmiotach niepaństwowych  
o charakterze paramilitarnym (np. Hezbol-
lah). Wzmocnienie ich pozycji może  
w przyszłości prowadzić do eskalacji kon-
fliktów (Steinberg, Woermer, 2013), które 
ze względu na zaangażowanie róznorod-
nych graczy (w tym wielkich mocarstw)
mogą z konfliktu lokalnego przerodzić się 
w konflikt regionalny, a nawet globalny.

W badaniach stosunków między-
narodowych nad przyszłością co-
raz większą uwagę skupia się rów-
nież na procesach/działaniach rządów 
(państw) prowadzących do publicznego 
niezadowolenia, a w konsekwencji do 
polaryzacji społeczeństwa. Spadek za-
ufania do rządów i instytucji, w perspek-
tywie do 2035 roku, będzie spowodo-
wany przede wszystkim rozczarowaniem 
prowadzoną polityką, co zdecydowanie 
zwiększy niechęć obywateli i podmiotów 
gospodarczych do reagowania na politykę 
rządów i instytucji. Ocenia się, że polary-
zacja doprowadzi do rosnącej konfronta-
cji między różnymi grupami politycznymi  
i społecznymi, zarówno w społeczeństwach 
krajów rozwiniętych, jak i w krajach rozwija-
jących się. Ponadto zauważa się, że poprzez 
działalność coraz bardziej spolaryzowanych 
²Według Azjatyckiego Banku Rozwoju azjatycka część globalne-
go produktu krajowego brutto (PKB) podwoi się z 26 procent 
w 2011 roku do 52 procent w 2050 roku, co oznacza, że więk-
szość działalności gospodarczej na Ziemi realizowana będzie  
w Azji (Asian Development Bank, 2011).

³Współczesne analizy środowiska bezpieczeństwa wskazują, 
że podmioty niepaństwowe najczęściej są wykorzystywane,  
i będą wykorzystywane, przez największych globalnych graczy 
głównie jako tzw. proxy forces w celu osiągnięcia przez nich ce-
lów strategicznych. Przyp. aut.
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mediów będą się zwiększały podziały w spo-
łeczeństwie, jak również w poszczególnych 
krajach regionu. Stronnicze programy in-
formacyjne będą wykorzystywane przez 
przeciwników tworzących alternatywną 
rzeczywistość i niekorzystnie wpływają-
cych na spójność społeczną. Trend rosną-
cej polaryzacji społecznej utrudni również 
rządom wdrażanie aktów normatywnych 
czy reform. Wynikająca z tego niezgoda  
w głównych kwestiach może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo, politykę, społeczeń-
stwo czy gospodarkę. Szacuje się, że do 
2035 roku w wielu państwach (w szcze-
gólności w Europie) coraz większe rozcza-
rowanie i brak zaufania do polityków i tzw. 
establishmentu doprowadzi również do 
intensyfikacji nastrojów – z jednej strony 
skrajnie prawicowych (nacjonalistycznych),  
a z drugiej – lewicowych i anarchistycz-
nych.

Duża dynamika i złożoność zmie-
niającego się świata do 2035 roku bę-
dzie również wielkim wyzwaniem 
w zarządzaniu podmiotami państwowymi.  
W ostatnich latach w rozwiniętych re-
gionach i krajach zauważa się podlega-
nie systemów zarządzania oraz instytucji 
wpływowi wielu niezależnych podmiotów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych,  
z których każdy realizuje własne cele  
i priorytety. Problemem w zarządzaniu 
państwami staje się również powielanie ist-
niejących globalnych struktur zarządzania, 
zarówno gospodarczych, jak i wojskowych.  
W tym względzie zauważa się rosnącą rolę  
tzw. wschodzących potęg, które zwiększają 
presję na wzmocnienie swojej roli w glo-
balnych systemach podejmowania decyzji, 
aby ich programy zostały w całości lub czę-
ściowo uwzględnione, albo tworzą własne 
struktury alternatywne4. 

⁴Przykład: chińska sieć alternatywnych struktur międzyna-
rodowych obejmuje struktury od partnerstw finansowych  
i gospodarczych (np. Jedwabny Szlak Ekonomiczny, Azjatyc-
ki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych) po szeroko zakrojone 
ugrupowania polityczne (Szanghajska Organizacja Współ-
pracy, Konferencja na temat Interakcji i Budowania Zaufania  
w Azji (CICA), BRICS). Obecnie organizacje te są postrzegane 
jako organizacje uzupełniające – częściowo komplementarne, 
częściowo konkurencyjne. Jednak ich rola może się zmieniać 
wraz ze zmianą globalnej dominacji. Przyp. aut.

Przenikanie się ww. trendów może  
w ciągu najbliższych dekad wyraźnie zmie-
nić również postrzeganie tożsamości oraz 
roli państwa. Szacuje się, że do roku 2035 
państwo pozostanie dominującym pod-
miotem w zakresie spraw międzynarodo-
wych. Prywatne lub częściowo państwowe 
firmy oraz organizacje pozarządowe będą 
wywierać coraz większy wpływ na władze, 
ale jest mało prawdopodobne, aby mogły 
podejmować znaczące i istotne decyzje  
w kraju. W obliczu przyspieszenia globaliza-
cji szacuje się, że w sposób istotny naruszy 
ona identyfikację ludzi i grup społecznych 
z państwem narodowym i prawdopodob-
nie uruchomi dwa nurty nowych identyfi-
kacji: z jednej strony – kosmopolitycznych, 
z drugiej zaś – lokalnych. Według prognoz 
zapewnienie właściwego poziomu bez-
pieczeństwa stanie się domeną zaawan-
sowanych technologicznie podmiotów 
niepaństwowych. Jednakże zmiany te,  
z dużym prawdopodobieństwem, będą 
prowadzone pod kontrolą decydentów 
wspieranych przez państwo (zmiany będą 
postępować w zależności od stabilności da-
nego państwa oraz sposobu rządów) (Do-
browolska-Polak, 2014). 

Implikacje dla bezpieczeństwa

• Do 2035 roku istotnym wyzwaniem 
dla bezpieczeństwa międzynarodo-
wego (w tym bezpieczeństwa Polski) 
pozostaną procesy globalizacji, two-
rzenie się wielobiegunowego porząd-
ku politycznego oraz szereg wyzwań  
o charakterze asymetrycznym, któ-
re determinują bezpieczeństwo 
i stabilność państw. W połączeniu  
z dysproporcjami rozwojowy-
mi oraz rywalizacją międzypań-
stwową będą one wzmagać ryzy-
ko wystąpienia konfliktów, sporów  
i napięć w większości obszarów funk-
cjonowania państw, a szczególnie  
w obszarze gospodarczym.
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• Zmiany w ładzie globalnym, przeja-
wiające się poprzez transfer wpły-
wów, umacnianie pozycji oraz wzrost 
gospodarczy państw azjatyckich, do 
2035 roku będą stale postępować, 
włącznie z możliwym użyciem przez te 
państwa siły militarnej.

• W perspektywie do 2035 roku wzro-
śnie dynamika procesów globaliza-
cji, co w konsekwencji utrudni jed-
nostronne działania państw (spadek 
potęgi dotychczasowych mocarstw). 
Nastąpi wzrost znaczenia sektora 
prywatnego i organizacji niepaństwo-
wych (korporacji), jednakże państwo 
nadal będzie miało decydujący głos  
w sprawach międzynarodowych.

• Postępująca reorientacja USA na Azję 
i Pacyfik może spowodować przyjęcie 
coraz większej odpowiedzialności za 
utrzymanie swojego bezpieczeństwa 
przez Europę (w tym Polskę) do 2035 
roku.

• Wzrost znaczenia pod-
miotów indywidualnych 
i niepaństwowych do 2035 roku praw-
dopodobnie doprowadzi do fragmen-
taryzacji rządów demokratycznych, co  
z kolei przełoży się na gor-
sze zarządzanie państwem . Po-
nadto „dyfuzja władzy” do  
podmiotów niepaństwowych będzie  
w przyszłości stanowić wyzwanie dla 
demokratycznych zasad zarządzania, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak  
i państwowym.

• Poważnym wyzwaniem do 2035 
roku będzie wzrost polaryzacji społe-
czeństw. Zauważalna wysoka podat-
ność społeczeństw na manipulację, 
brak zaufania do władzy, rozwój an-
tagonizmów i sporów ideologicznych 
czy powstawanie społeczeństw rów-
noległych (wynik braku asymilacji  
z rdzennym społeczeństwem) może 
skutkować wybuchem konfliktów na 
skalę lokalną lub regionalną (wojny 
domowe, konflikty na tle narodowo-

ściowym i etniczno-kulturowym), któ-
re również mogą się stać przyczyną 
masowych migracji ludności.

• Istotnym problemem do 2035 roku 
będzie wzrastająca utrata tożsamo-
ści narodowej przez jednostki i grupy 
społeczne. W obliczu przyspieszenia 
procesów globalizacji ludzie będą  
w coraz większym stopniu identyfiko-
wać się np. z wirtualnymi społeczno-
ściami zamiast z podmiotem państwo-
wym.

• Wyzwaniem i problemem globalnym 
do 2035 roku pozostaną również 
skutki działań państw pozostających 
poza systemem współpracy między-
narodowej, niestosujących się (lub 
czyniących to selektywnie) do norm 
prawa międzynarodowego. Podwa-
żanie powszechnie legitymizowanych 
norm pokojowego współistnienia 
państw będzie prowadzić do osłabie-
nia współczesnego porządku między-
narodowego.
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Środowisko bezpieczeństwa w aspekcie  
ekonomii i zasobów naturalnych

ROZDZIAŁ 2.

Siła moralna i ekonomiczna jest współcześnie 
podstawą bezpieczeństwa.

gen. broni Władysław Eugeniusz Sikorski

Cechy globalnej gospodarki, do 
których należą: wzrost znacze-
nia korporacji transnarodowych, 

zwiększenie wolumenu przepływów mię-
dzynarodowych czynników produkcji, pro-
cesy finansyzacji oraz uzależnienie finan-
sowe gospodarek krajowych od kapitału 
zewnętrznego – stanowią istotne źródło 
zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa, a w szczegól-
ności jego bezpieczeństwa finansowego. 
Zagrożenia te generowane są zarówno na 
płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, jak 
i militarnej (Redo, Siemiątkowski, 2017).

Powszechnie uważa się, że bezpieczeń-
stwo ekonomiczne jest jednym z pod-
stawowych elementów bezpieczeństwa 

państwa, ściśle związanym z interesem 
narodowym. Co za tym idzie, kształtowa-
nie relacji z innymi podmiotami na arenie 
międzynarodowej oraz wchodzenie w kon-
takty handlowe zarówno z państwami, jak  
i innymi aktorami sceny międzynarodowej, 
jest zasadniczym elementem polityki bez-
pieczeństwa ekonomicznego państwa i sta-
nowi złożone zagadnienie. Z jednej strony 
rozbudowywanie powiązań gospodarczych 
z podmiotami zagranicznymi stwarza 
nowe oraz poszerza dotychczasowe moż-
liwości wzrostu gospodarczego przez do-
stęp do nowych rynków czy też kapitału. 
Z drugiej zaś powoduje niebezpieczeństwo 
wystąpienia czynników zewnętrznych  

(tzw. szoków), które mogą mieć negatyw-
ny wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne 
(Sojka, Woloszczyk, 2018). Przy mocno roz-
budowanej sieci powiązań gospodarczych 
wzrasta ryzyko braku całkowitej kontroli nad 
nimi, utraty kontroli nad przepływem zaso-
bów czy też niedokładnego absorbowania 
informacji o potencjalnych zagrożeniach 
lub atakach na daną społeczność bądź sys-
tem gospodarczy (Redo, 2019). Pojawia się 
również problem zbyt dużego uzależnienia 
się od jednego partnera handlowego lub 
dostawcy w przypadku zakupu surowców  
i energii. Nieprzewidziane działania ze 
strony takiego podmiotu mogą poważnie 
zagrozić bezpieczeństwu państwa (Księ-
żopolski, 2012). 

Prowadzone analizy środowiska bez-
pieczeństwa w aspekcie ekonomii i zaso-
bów naturalnych pozwoliły na zidenty-
fikowanie zasadniczych trendów w tym 
obszarze. Jako punkt odniesienia przyjęto 
tu analogiczne opracowania wykonane  
w innych krajach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dokumentów innych państw Soju-
szu, w tym dowództwa NATO (ACT). 

Kluczowe trendy 

Globalna gospodarka będąca 
m.in. efektem globalizacji rynków  
finansowych pozwoli w perspekty-
wie 2035 roku na dalszą integrację  
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Tabela 2.1
Kluczowe trendy w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu 

do ekonomii i zasobów naturalnych

gospodarczą i w dalszym ciągu będzie 
sprzyjało funkcjonowaniu rynku wolnego 
od kontroli społeczno-politycznej. Oprócz 
tych oczywistych zalet do zagrożeń będą-
ce konsekwencją globalizacji wynikających  
z powiązań pomiędzy elementami gospoda-
rek poszczególnych państw, takich jak kursy  
walutowe czy kursy akcji. Zmiana ich poziomu  
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Globalizacja rynków  
finansowych X X X X X X

Zachwianie globalnej  
równowagi sił X X X X

Pojawienie się nowych  
silnych gospodarek  
krajów rozwijających się

X X X X

Wymiar geopolityczny  
zasobów naturalnych X X X X X X X

Wzrost nierówności  
ekonomicznych X X X X X X X

Wyzwania związane  
z wydatkami na obronę  
na Zachodzie

X X X X

Rosnąca rola podmiotów nie-
państwowych X X

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ

w jednym kraju lub w jednym regionie 
może np. przyczynić się do destabilizacji 
sytuacji w innych. 

Ważnym elementem omawianego 
procesu globalizacji jest łatwość wcho-
dzenia na dany rynek oraz możliwość 
błyskawicznego wycofania się z niego  
(np. w momencie spadku koniunktury). 

Sposób funkcjonowania korporacji mię-
dzynarodowych w gospodarce światowej 
i łatwość transferu kapitału oraz techno-
logii powoduje, że firmy, które mają swoje 
siedziby w kilku krajach, tak kreują swo-
ją strukturę, żeby ponosić jak najmniej-
sze obciążenia z tytułu podatków oraz  
innych opłat. Często stosowaną  

praktyką jest przenoszenie produkcji do 
krajów o najniższym poziomie płac czy 
obciążeń socjalnych. Wywołuje to stop-
niowy odpływ kapitału z państw, z których 
korporacje pochodzą, ale – co wydaje się 
być groźniejsze – jest to narzędzie wpływa-
nia na stabilność gospodarki danego kraju 
(Redo, Siemiątkowski, 2017). 
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Zwraca się także uwagę, że wzrost glo-
balnego zadłużenia we wszystkich sek-
torach (rządowym, korporacyjnym i go-
spodarstwach domowych) kształtuje się 
na niespotykanym dotąd poziomie jako 
procent produktu narodowego brutto 
(PNB). Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy (MFW) poinformował, że w 2018 
roku dług globalny osiągnął 188 bilionów 
USD (wzrost o 3 biliony USD w stosun-
ku do roku 2017). Ocenia się, że zadłu-
żenie to może wywołać efekt domina na 
rynkach finansowych – znacznie większy 
niż światowy krach gospodarczy w 2007 
roku. Ponadto należy zwrócić uwagę, że 
ten coraz bardziej połączony globalny  
system finansowy jest podatniejszy na ata-
ki zarówno podmiotów państwowych, jak  
i niepaństwowych. Rozwijające się syste-
my monetarne poza strukturami rządowy-
mi oraz ich często anonimowy charakter 
(tzw. kryptowalut1) zwiększa podatność 
na niewłaściwe ich użycie. Co więcej,  
¹Do kryptowalut zalicza się m.in. Bitcoin, Litecoin, Freicoin, 
PPCoin, etc. Przyp. aut.

wzrasta podatność na zagrożenia związane  
z przestępczością zorganizowaną i organi-
zacjami niepaństwowymi wykorzystujący-
mi złośliwe oprogramowanie oraz hakowa-
nie (Buko, 2019). 

Eksperci przewidują, że do 2035 roku 
globalna gospodarka będzie rozwijała się 
średnio w tempie nieco ponad 3% rocznie. 
Co istotne, ocenia się, że na początku trze-
ciej dekady XXI wieku nastąpi spowolnienie 
wzrostu globalnego ze względu na umiar-
kowane tempo rozwoju gospodarczego  
w Chinach i innych głównych gospo-
darkach wschodzących (rys. 2.1). 
W ciągu najbliższych dwóch dekad Stany  
Zjednoczone prawdopodobnie utrzyma-
ją pozycję jednego z najpotężniejszych 
aktorów na scenie światowej, ale prze-
widuje się nieuchronne zachwianie glo-
balnej równowagi sił. Rosnąca pozycja 
ekonomiczna Chin spowoduje, że Sta-
ny Zjednoczone będą działać w świecie,  
w którym ich ogólna potęga gospodarcza  
i militarna, a także potencjał ich  

Rys. 2.1. Prognoza PKB największych podmiotów gospodarczych do 2035 roku
Źródło: opracowanie własne CDiS SZ  

na podstawie U.S. Energy Information Administration (2017)
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sojuszników i partnerów, może nie rosnąć 
tak szybko jak potencjalnych konkurentów. 
Wzrost gospodarczy konkurentów USA 
spoza Sojuszu jest niezwykle istotny, po-
nieważ potęga gospodarcza jest podstawą 
utrzymania przewagi militarnej nad rywa-
lami (Spišák, Procházka, 2018; The Mini-
stry of Defence UK, 2018).

W gospodarce światowej obserwuje się 
zmianę pozycji konkurencyjnych zajmo-
wanych przez poszczególne państwa, co 
związane jest z pojawianiem się nowych 
krajów rozwijających się, a co za tym idzie, 
wyłanianie się nowych silnych gospoda-
rek krajów rozwijających się. Prowadzi to 
do znaczących napięć pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami. Tak głębokich zmian 
nigdy w przeszłości nie było, zwłaszcza 
że gospodarki wschodzące, odgrywające 
już ważną rolę w gospodarce światowej, 
wywodzą się spoza kręgu cywilizacji euro-
atlantyckiej. 

Przewiduje się, że w 2035 roku środek 
ciężkości światowej gospodarki pozosta-
nie w regionie Azji i Pacyfiku oraz będzie 
sprzyjał pojawianiu się nowych ośrodków 
potęgi gospodarczej. W dalszej perspekty-
wie przewaga militarna Stanów Zjednoczo-
nych nad Chinami zmniejszy się. Wpływy 
Rosji znacznie wzrosną i pomimo proble-
mów związanych ze spadkiem demogra-
ficznym, słabo rozwiniętą infrastrukturą, 
korupcją i reżimem dyktatorskim skutki 
jej polityki zagranicznej będą miały global-
ne znaczenie. Kraje takie jak np. Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Turcja, Austra-
lia, Kanada, Indonezja, Japonia praw-
dopodobnie zwiększą swoje znaczenie  
w regionach. Inne kraje, zwłaszcza te  
słabiej rozwinięte, a nawet niektóre  
podmioty niepaństwowe, będą próbowa-
ły zwiększyć swój wpływ w nietradycyjny 
sposób (np. poprzez sponsorowanie terro-
ryzmu lub przestępczość cybernetyczną). 
Prawdopodobnie tylko Stany Zjednoczone  
i Chiny będą światowymi supermocarstwa-
mi zdolnymi kształtować porządek świata 
w dłuższej perspektywie (Spišák, Procház-
ka, 2018). 

Oprócz spodziewanego rozwoju Chin 
i Indii globalna aktywność gospodarcza 
będzie nadal ewoluowała, a jej ciężar bę-
dzie przechodził w kierunku gospodarek 
wschodzących Azji i Ameryki Łacińskiej. 
Oczekuje się, że tendencja ta przyspie-
szy w nadchodzących dziesięcioleciach, 
a wzrost gospodarczy będzie napędzany 
przez szereg czynników, takich jak: wzrost 
liczby ludności, poprawa wydajności  
i większa integracja gospodarki światowej. 
Ocenia się, że do 2035 roku kraje rozwija-
jące się i wschodzące, których PKB obecnie 
stanowi 49% światowego PKB, zwiększą 
swój udział do prawie 60% światowego 
PKB (Ministry of National Defence of Cana-
da, 2014). 

Za niezwykle istotny trend w otoczeniu 
ekonomicznym uważa się wykorzystanie 
zasobów naturalnych w grze geopolitycz-
nej2. Szybki wzrost gospodarczy krajów roz-
wijających się znacząco wpływa na globalne 
zapotrzebowanie na energię. Wg raportu 
"300Gospodarka" do 2040 roku globalne 
zapotrzebowanie na energię wzrośnie o ok. 50%,  
z czego ok. 80% prawdopodobnie będzie 
nadal opierać się na ropie, gazie ziemnym  
i innych paliwach kopalnych (Dorociak, 
2019). W tym względzie istotny jest fakt, że 
w perspektywie 2040 roku w Europie nastą-
pi całkowicie odwrotny trend, w szczególno-
ści dotyczący popytu na ropę naftową i pa-
liwa kopalne. Prawdopodobnie będzie to  
konsekwencja m.in. przyjętej w listopadzie 
2019 roku przez UE polityki klimatycznej 
tzw. neutralności klimatycznej, która zakła-
da do 2050 roku maksymalne ograniczenie 
emisji CO2 w przemyśle, transporcie i ener-
getyce oraz zrównoważenie tych emisji, 
których ograniczyć się nie udało poprzez 
zwiększanie jej pochłaniania, np. dzięki sa-
dzeniu drzew. 

²Przykładem wykorzystania zasobów naturalnych jako narzędzi 
w rywalizacji państw jest rosyjska polityka traktująca swoje 
zasoby węglowodorów jako element oddziaływania. Władze 
Federacji Rosyjskiej w zależności od poprawności stosunków 
dyplomatycznych z różnymi krajami ustalają ceny ropy nafto-
wej i gazu ziemnego na różnym poziomie, a w sytuacjach szcze-
gólnych potrafią pod pretekstem problemów technicznych cał-
kowicie wstrzymać dostawy (vide Ukraina). Przyp. aut.
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Według jednego ze scenariuszy przygo-
towanych przez Międzynarodową Agencję 
Energii Europa w najbliższych dwóch de-
kadach stanie się obszarem najpoważniej-
szego spadku popytu na ropę naftową na 
świecie (o 1,8% rocznie). W konsekwen-
cji szacuje się, że w 2040 roku zużycie 
ropy będzie o 35% niższe niż w roku 2017  
(Dorociak, 2019). Co ważne, spadek po-
pytu na ropę naftową w Europie oznacza 
prawdopodobnie globalną transforma-
cję energetyczną dla sektora naftowego. 
Zdaniem ekspertów będzie ona oznaczała 
przede wszystkim rosnącą elektryfikację 
transportu, a co się z tym bezpośrednio 
wiąże – spadek znaczenia paliw wytwa-
rzanych z ropy naftowej (znaczny wzrost 
udziałów odnawialnych źródeł energii  
w łącznych dostawach energii pierwotnej). 
Cztery największe europejskie koncerny 
naftowe – BP, Shell, Orsted oraz Equinor 
(dawniej Statoil) – podjęły już działania, 
które mają pozwolić sprostać nowym po-
trzebom rynku, ale również pozwolą tym 
firmom rozwijać się i konkurować z innymi 
dostawcami zielonej energii3.

Wykorzystanie nowych technologii  
i szersze możliwości poszukiwawcze wyni-
kające ze zmiany klimatu mogą pozwolić  
w perspektywie 2035 roku na eksploata-
cję zasobów mineralnych i energetycz-
nych na obszarach wcześniej niedostęp-
nych, takich jak Arktyka, oraz w regionach 
potencjalnie spornych, takich jak Morze 
Południowochińskie i Wschodnie. Amery-
kańskie badania geologiczne szacują, że 
ponad 87% zasobów ropy i gazu w Arktyce  
(około 360 mld baryłek) znajduje się 
w basenie arktycznym. Zmniejszanie się 
polarnej pokrywy lodowej umożliwi eks-
plorację zasobów na Dalekiej Północy4  
³BP, Shell, Orsted oraz Equinor tylko do 2025 roku zamierzają 
zainwestować łącznie około 50 mld dolarów w odnawialne źró-
dła energii. Największy polski koncern naftowy Orlen również 
rozpoczął przygotowania do globalnej transformacji energe-
tycznej. Przyp. aut.

4Zwraca się uwagę, że rosyjska polityka zagraniczna i ener-
getyczna są nierozerwalnie powiązane z wysiłkami zmierza-
jącymi do odzyskania statusu mocarstwa. Stąd wysiłki Rosji 
w kierunku uzyskania kontroli nad złożami węglowodorów 
w Arktyce czy Ameryce Południowej. Innym przykładem są 
Chiny, które aktywnie zabezpieczają swój dostęp do surow-

i wykorzystywanie arktycznych szlaków 
żeglugowych, co z kolei prawdopodobnie 
wywoła roszczenia terytorialne głównych 
graczy, tzw. arktycznej piątki5.

Eksperci zwracają także uwagę, że kwe-
stie związane z niedoborem wody, energii  
i żywności w połączeniu ze zmianą klimatu 
będą stanowić ciągłe źródło napięć wśród 
globalnej społeczności. Niedobór słodkiej 
wody6 w połączeniu z istniejącymi napięcia-
mi politycznymi między krajami skłonił nie-
których analityków do nazwania wody „ropą 
XXI wieku” (rys. 2.2). Ocenia się, że zmiana 
klimatu do 2035 roku wpłynie na to, jak  
i gdzie będzie produkowana żywność, aby 
sprostać wymaganiom zwiększającej się 
populacji świata. Zachowanie bezpieczeń-
stwa wodnego i rozsądne gospodarowanie 
wodą, utrzymanie gruntów ornych pod 
produkcję żywności oraz zachowanie rów-
nowagi w konkurencji o biopaliwa będą 
stanowić poważne wyzwanie w zarządza-
niu zasobami.

Równie istotnym aspektem geopoli-
tycznego znaczenia zasobów naturalnych 
w perspektywie 2035 roku pozostaną  

ców energetycznych w Afryce. Państwa te prawdopodobnie 
podejmą wysiłki, aby utrzymać lub zwiększyć wpływy regio-
nalne dla ochrony dostępu do surowców energetycznych  
w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu i stabilności 
wewnętrznej. W związku z tym dla mniejszych gospodarek 
pojawia się problem zbyt silnego uzależnienia się od jednego 
partnera handlowego lub dostawcy surowców. Nieprzewi-
dziane działania ze strony takiego podmiotu mogą poważ-
nie zagrozić bezpieczeństwu państwa. Problem efektywne-
go oddziaływania na sferę społeczno-gospodarczą państwa  
z zewnątrz uznaje się za jeden z najpilniejszych. Jako przykład 
można podać dostawy gazu i ropy naftowej, czyli surowców 
niezbędnych dla każdej gospodarki. Przywiązując coraz więk-
szą wagę do zagrożenia wynikającego z tego trendu, Polska od 
kilku lat podejmuje działania mające na celu dywersyfikację 
źródeł dostaw ropy naftowej i gazu. Efektem tego jest funk-
cjonujący „Gazoport LNG” w Świnoujściu czy gazociąg Baltic 
Pipe łączący złoża norweskie z polskim systemem gazowym 
oraz „Naftoport Gdańsk”, który posiada potencjał przeładun-
kowy w pełni pokrywający obecne zapotrzebowanie Polski na 
ropę naftową importowaną drogą morską oraz eksportowane  
i importowane morzem produkty rafinacji – paliwa płynne. 
Przyp. aut.

⁵„Arktyczną piątkę” stanowią: Rosja, USA, Kanada, Norwegia  
i Dania. Przyp. aut.

⁶Z najnowszych informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej (2019) wynika, że Polska jest obecnie wy-
mieniana wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii 
Europejskiej. Informacja ta stała się impulsem do opracowania 
w ministerstwie „Programu Rozwoju Retencji 2020–2027”, któ-
rego celem jest dwukrotne zwiększenie współczynnika retencji 
wody w Polsce do 2027 roku, z obecnych 6,5% do 15%. Przyp. 
aut.
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stosowane szeroko w nowych technolo-
giach pierwiastki ziem rzadkich (ang. Rare 
Earth Elements – REE), dla których obecnie 
nie ma substytutów, a są one niezbędne 
dla utrzymania rozwoju technologiczne-
go i ekonomicznego. W tym względzie na 
szczególną uwagę zasługują Chiny, które 
posiadają około 97% faktycznej globalnej 
podaży wielu REE, a ich polityka stwo-
rzyła de facto monopol. Skutkuje to dziś,  
i prawdopodobnie będzie w przyszłości, 
ograniczeniem dostępnej globalnej po-
daży i tworzeniem sztucznie wysokich 
cen rynkowych (Van Gosen, Verplanck,  
Emsbo, 2019).

Silny wzrost nierówności ekonomicz-
nych w perspektywie 2035 roku nadal  
w sposób negatywny będzie wpły-
wać na spójność struktury społecznej, 
a także na długotrwały, zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Eksperci uważają, że  
rosnąca nierówność w obrębie narodów jest  
i będzie jednym z najbardziej palących 
problemów, który będzie nadal dzielić 
i polaryzować społeczeństwa. Zagrożenie 
jest tym większe, że brakuje sił, a także  
koncepcji umożliwiającej złagodzenie ist-
niejącego zróżnicowania. Niemożliwe więc 
wydaje się do 2035 roku zmniejszenie  

Rys. 2.2. Przykłady sporów państwowych o zasoby wody słodkiej
Źródło: Drab-Kurowska (2019)

rosnących dysproporcji w poziomie zamoż-
ności państw, ich wiarygodności, atrak-
cyjności inwestycyjnej, zaawansowania 
technologicznego czy konkurencyjności 
produkcji (Ziomek, 2019). 

Istotne wyzwanie w zapewnie-
niu właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa ekonomicznego dziś, jak również 
i w przyszłości, stanowi właściwy poziom 
wydatków na obronność. W ocenie eks-
pertów wynika to m.in. z faktu, że państwa 
starają się zrównoważyć konkurujące kra-
jowe zapotrzebowanie na część budżetu 
z ich zdolnością do generowania rosnącego  
i solidnego strumienia dochodów podatko-
wych. Obecnie to Chiny i Stany Zjednoczo-
ne są dwoma światowymi mocarstwami, 
które wydają na obronę więcej pieniędzy 
niż jakiekolwiek państwo na świecie. Na-
leży liczyć się z tym, że także Rosja zwięk-
szy swoje wydatki na ten cel, jednak nie 
stanie się to na tyle szybko, aby zrównać 
się z wyżej wymienionymi państwami.  
W państwach Europy Zachodniej prze-
widuje się utrzymanie wydatków 
na cele obronne na niezmienionym  
poziomie. Natomiast w Europie Środkowej  
i Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce, 
wzrost wydatków na obronę przybierze na  
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Rys. 2.3. Wydatki na obronność członków NATO w 2019 roku (%PKB)
Źródło: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171356.htm

intensywności i prawdopodobnie ten trend 
utrzyma się do 2035 roku.

Analizując potencjalne wyzwania zwią-
zane z wydatkami na obronność w Pol-
sce w perspektywie 2035 roku, eksper-
ci zwracają szczególną uwagę na: (1) 
stan koniunktury gospodarczej kraju,  
(2) strukturę wydatków budżetowych prze-
znaczanych na obronność, w tym zaliczanie 
do budżetu MON wydatków niezwiązanych 
 z obronnością oraz (3) ewentualną zmianę 
priorytetów w zakresie wydatków budże-
towych mogącą skutkować zwiększaniem 
wydatków na cele inne niż obronność  
(np. ochronę zdrowia). 

Po pierwsze „istnieje oczywisty zwią-
zek między wypracowanymi przez spo-
łeczeństwo wynikami ekonomicznymi  

a możliwościami przekazania środków  
w określonej wysokości na cele obron-
ności (i wszelkie inne). Wiele wskazu-
je na to, że w najbliższych latach ko-
niunktura w Polsce ulegnie pogorszeniu, 
co może stwarzać ryzyko dla wypłaty  
zaplanowanych środków na potrzeby armii. 
Prognozuje się, że w 2021 roku tempo wzro-
stu gospodarczego w naszym kraju spadnie  
z 4,4% obecnie do ok. 2,8%. 

Przyczyną takiej sytuacji mogą być:

 ෙ problemy w sferze ekonomicznej na 
świecie, takie jak: spowolnienie go-
spodarcze w UE (zwłaszcza w Niem-
czech), USA i Chinach, wojna handlo-
wa między USA i Chinami czy Brexit;

 ෙ zjawiska w sferze ekonomicznej  



21

zachodzące w Polsce, takie jak: wzrost 
inflacji, rosnące zadłużenie publicz-
ne, spadający poziom inwestycji pry-
watnych, niekorzystna sytuacja na 
rynku pracy, sytuacja demograficzna, 
skokowe podwyższenie płacy mini-
malnej, bańka na rynku nieruchomo-
ści, obniżka stawek PIT i zwolnienie  
z PIT dla młodych;

 ෙ cykl koniunkturalny7 w Polsce, zgodnie 
z którym aktualnie nasza gospodarka 
znajduje się w fazie spowolnienia (rys. 
2.4).

Jeżeli dochody budżetowe okażą się 
niższe w porównaniu z poprzednimi lata-
mi (lub prognozami), to planowany wzrost 
wydatków na obronność może okazać się 
zagrożony. Nawet jeżeli utrzymany zosta-
nie ten sam udział wydatków na obron-
ność w odniesieniu do PKB (czyli 2%  
i więcej w kolejnych latach), to 
w sytuacji spadku PKB wydatki na armię  

⁷Gospodarka stale przechodzi przez cztery główne fazy cyklu 
gospodarczego. Po wyjściu z recesji zawsze następuje ożywie-
nie. Po nim jest ekspansja, która przechodzi w spowolnienie  
i ponownie nastaje recesja. Przyp. aut.

(w wyrażeniu wartościowym) również 
będą niższe” (Bludnik, 2019).

Pod drugie, w odniesieniu do struktury 
budżetu na obronność eksperci podkreśla-
ją, że „nawet jeśli nakłady na wojsko (liczo-
ne jako procent PKB) nie zostaną formalnie 
obniżone, to istnieje ryzyko, że w sytuacji 
słabnącej koniunktury do budżetu MON 
będą zaliczane pozycje nie mające nic 
wspólnego z obronnością” (Bludnik, 2019). 

Po trzecie wyzwaniem dla budżetu 
obronnego może być zmiana priorytetów  
w wydatkach rządowych. W obliczu na-
rastających problemów z niedofinanso-
waniem kluczowych – z punktu widzenia 
interesu społecznego – obszarów, przede 
wszystkim opieki medycznej, może zaist-
nieć konieczność przesunięcia środków do 
tych właśnie obszarów, kosztem innych re-
sortów, w tym MON (Bludnik, 2019).

Rys. 2.4. Równoległy zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej (COINC) 
– szereg do października 2019 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2019
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Implikacje dla bezpieczeństwa 

• Spadek zaufania na świecie do coraz 
bardziej niepewnych instytucji finan-
sowych przyczynia się do wzrostu roz-
czarowania systemem finansowym. 
Wzajemne powiązania rynków spra-
wiają, że są one coraz bardziej podat-
ne na skutki kryzysów zachodzących 
w innych państwach. Jakikolwiek przy-
szły globalny kryzys gospodarczy może 
wywołać nastroje populistyczne i pro-
tekcjonistyczne oraz nowy wzrost na-
cjonalizmu. Może to mieć daleko idą-
ce konsekwencje np. dla solidarności 
i spójności w Sojuszu, ponieważ kraje 
członkowskie stają się mniej skłonne 
do podziału obciążeń oraz wydatków 
na obronę.

• Ograniczona transparentność trans-
akcji finansowych pozwala na skry-
te wspieranie działań przestępczych  
i terrorystycznych. Ekspansja alter-
natywnych walut umożliwi łatwiejsze 
i anonimowe przesyłanie oraz prze-
chowywanie środków finansowych, 
a tym samym utrudni to państwu za-
mrażanie aktywów organizacji prze-
stępczych. Finansowanie terroryzmu  
i przestępczości zorganizowanej stanie 
się mniej widoczne, a transakcje będą 
mniej identyfikowalne dzięki wyko-
rzystaniu zdecentralizowanych sieci. 
Może to podważyć zdolność państw 
do regulowania i tłumienia działalno-
ści przestępczej oraz terroryzmu. Oce-
nia się, że prawdopodobnie zjawisko 
to może się nasilić w przypadku ewen-
tualnego rozpadu strefy euro i utraty 
zaufania do tradycyjnych walut emito-
wanych przez banki centralne.

• Współzależności gospodarcze na ryn-
kach finansowych podnoszą próg wy-
stąpienia poważnych konfliktów mię-
dzy państwami. Mimo że zmniejszone 
ryzyko poważnych konfliktów stanowi 
efekt pozytywny, to może potencjal-
nie zachęcać do prowadzenia działań 
o charakterze hybrydowym.

• Dostępność i wykorzystanie surow-
ców naturalnych, a szczególnie ener-
getycznych, będą odgrywać coraz 
większą rolę w polityce. Ich niedobór 
może intensyfikować istniejące napię-
cia polityczne i zagrażać bezpieczeń-
stwu państw. 

• Spowodowane rozwojem gospodar-
czym znacznie większe zapotrzebowa-
nie na energię, w perspektywie 2035 
roku, może skutkować gwałtownie po-
stępującym popytem na paliwa kopal-
ne – aż do osiągnięcia poziomu deficy-
tu. Energetyka odnawialna i atomowa 
nie będzie w stanie zrekompensować 
rosnących potrzeb energetycznych 
krajów wysoko rozwiniętych i rozwija-
jących się.

• Postępująca globalizacja łańcuchów 
dostaw przemysłowych będzie miała 
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo. 

• Dalsza polaryzacja społeczeństwa  
w aspekcie ekonomicznym w perspek-
tywie 2035 roku może prowadzić do 
wywoływania konfliktów społecznych.

• Mocarstwowe ambicje Federacji Ro-
syjskiej będą w dalszym ciągu skła-
niać państwa członkowskie NATO do 
zwiększania wydatków na obronność 
w celu dostosowania swoich zdolności 
i podtrzymywania postawy gotowości. 

• W perspektywie do roku 2035 go-
spodarki USA oraz Chin pozostaną 
na równoważnym poziomie i będą 
główną siłą napędową światowej go-
spodarki. Natomiast w odniesieniu do 
potencjału militarnego zdecydowanie 
zmniejszy się dysproporcja pomiędzy 
USA a Chinami. 

• Zwiększające się zapotrzebowanie 
na surowce naturalne gospodarek 
wschodzących w rejonie Azji i Pacyfi-
ku może spowodować wzrost cen i za-
kłócenia w dostawach tych surowców 
m.in. do Polski. 
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Społeczne aspekty środowiska  
bezpieczeństwa

Obserwowane zmiany w środo-
wisku bezpieczeństwa pozwa-
lają stwierdzić, że świat wszedł 

w kolejną fazę globalnych przekształceń, 
których konsekwencji nie jesteśmy w sta-
nie do końca przewidzieć. Ocenia się, że 
największe zmiany w obszarze społecz-
nym środowiska bezpieczeństwa praw-
dopodobnie są jeszcze przed nami, ale 
to, czego świat już doświadczył po prawie 
dwóch dekadach XXI wieku, można uznać 
zaledwie za wstęp do czekających nas  
w kolejnych dekadach dalszych przełomów 
o charakterze jakościowym, które praw-
dopodobnie odmienią dzisiejszy horyzont 
myślowy społeczeństw, a zarazem ujaw-
nią nowe perspektywy i nowe zagrożenia  
w obszarze społecznym, z którymi będą 
musiały sobie radzić następne pokolenia.

Kluczowe trendy 

Zdaniem ekspertów jednym z naj-
ważniejszych trendów wpływających na 
funkcjonowanie społeczeństwa dziś i co 
najmniej do 2035 roku będą zmiany de-
mograficzne. Do roku 2035 w dalszym 
ciągu przewiduje się tendencję do wzro-
stu globalnej populacji ludności, jednak-
że w wolniejszym tempie niż w ostatnich  

20 latach1. Istotną kwestią w tym wzglę-
dzie pozostanie nadal pogłębiający 
się proces starzenia się społeczeństw  
w krajach rozwiniętych, które będą coraz 
poważniej podchodzić do kwestii związa-
nych z promowaniem przyrostu naturalne-
go. Aczkolwiek szacuje się, że tempo przy-
rostu naturalnego do 2035 roku w krajach 
rozwijających się będzie siedem razy wyż-
sze niż w krajach rozwiniętych. 

Zjawisko starzenia się społeczeństw jest 
współczesnym procesem demograficznym, 
o niespotykanej wcześniej skali i natęże-
niu, obejmującym społeczeństwa Europy  
i innych wysoko rozwiniętych krajów świa-
ta (Kurek, 2008, s. 7). Prognozuje się, że  
w perspektywie 20 lat ów proces się po-
głębi, co doprowadzi do zasadniczej 
zmiany proporcji między ludźmi młodymi  

a starymi. Liczba młodych, mających zastą-
pić osoby w wieku reprodukcyjnym (i zdolne 
do pracy), będzie maleć, natomiast liczba 
starych, wymagających wsparcia i opieki – 
rosnąć. Wzrastającym ze względu na wpływ 
czynnika demograficznego potrzebom  
w tej mierze będą towarzyszyć zmniejsza-
jące się zasoby demograficzne służące do 

¹ Według różnych szacunków obecnie na świecie żyje ok. 7,8 
mld ludzi (stan na grudzień 2019 roku). W 2035 roku ma ich 
być ok. 9 mld, z czego 2/3 będzie żyło w miastach. Przyp. aut.

Społeczeństwo pod każdym względem  
przerastać zaczyna zdolności swoich  
elementów, co do wypełniania funkcji,  
które na nie nakłada. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz

ROZDZIAŁ 3.
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ich zaspokajania. Demografowie podkre-
ślają, że Polska należy do krajów, w których 
ta zmiana będzie szczególnie drastyczna – 
z jednego z najmłodszych obecnie krajów 
Unii Europejskiej w 2060 roku stanie się 
najstarszym – a proces ten jest nieuchron-
ny i w najbliższych kilkudziesięciu latach 
nieodwracalny (Okólski, 2010, s. 37).2 

2 test
Tabela 3.1 

Kluczowe trendy w odniesieniu do społecznych aspektów środowiska bezpieczeństwa
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Zmiany demograficzne/globalny 
wzrost populacji  
ludności/starzenie się ludności  
w krajach rozwiniętych

X X X X X X

Rosnąca urbanizacja2 X X X X X

Migracje ludności X X X X X

Polaryzacja społeczeństwa X X X

Wzrost powiązań społecznych X

Sekularyzacja na tle zmian  
kulturowych X

Informacja i media  
społecznościowe (coraz  
szybszy przepływ informacji)

X X

Problemy z siłą roboczą  
(potrzeba wykwalifikowanych 
pracowników)

X

Tożsamość (bardziej globalna 
niż lokalna) X X X

Epidemie i pandemie X X

Ubóstwo X

Korupcja i przestępczość X X

Rosnąca rola kobiet X

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ
2 W ramach kampanii NUP 2X35 urbanizację wyodrębniono jako oddzielny obszar środowiska bezpieczeństwa.

Prognozy demograficzne dla Polski  
(rys. 3.1) w perspektywie 2035 roku są 
niekorzystne. W ocenie demografów na-
leżymy do niewielkiej grupy krajów wspól-
noty europejskiej, w których ostatnio 
wystąpiły łącznie trzy zjawiska mające zasad-
niczy wpływ na dynamikę demograficzną,  
tj.: spadek płodności, nasilenie emigracji  
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Rys. 3.1. Prognoza ludności Polski według płci i wieku (2019 vs 2035)
Źródło: PopulationPyramid.net [dostęp: 20.12.2019 r.]

i brak imigracji. Co ważne, w Polsce wymie-
nione procesy są długotrwałe, a ich zbież-
ność w czasie trwa co najmniej 25 lat. Wo-
bec powyższego ocenia się, że Polsce grozi 
regres demograficzny, który będzie pod-
stawowym inhibitorem nie tylko rozwoju 
ekonomicznego, ale i społecznego naszego 
kraju.

W związku z powyższym, w opinii demo-
grafów, do najważniejszych konsekwencji 
starzenia się populacji Polski w perspekty-
wie 2035 roku należy zaliczyć:

 ෙ Po pierwsze – spadek liczby ludności  
z 38,5 mln w 2019 do 36,3 mln w 2035 
roku jako wynik ujemnego współ-
czynnika przyrostu naturalnego (-0,8)  
i niskiej dzietności kobiet. Według 
demografów podtrzymanie liczebno-
ści populacji wymaga, aby wskaźnik 
dzietności kobiet wynosił 2,1, a obec-
nie wynosi tylko 1,3. 

 ෙ  Po drugie – zmianę struktury demo-
graficznej wyrażającą się wzrostem 
liczby osób powyżej 65. roku życia  
w liczbie ludności Polski z 18% w 2019 
do 23,9% w 2035 (wzrost o ok. 1,8 
mln osób). 

 ෙ  Po trzecie – zmianę w relacjach po-
między poszczególnymi grupami 
wiekowymi. Prawdopodobnie nastą-
pi drastyczny spadek liczby ludności  
w wieku przedprodukcyjnym (z 18 do 
14%) i produkcyjnym (z 68 do 50%), 
czyli o ok. 10 mln osób. Wzrośnie na-
tomiast liczba osób, które zakończą 
aktywność zawodową (z 16 do prawie 
38%), czyli o ok. 6 mln ludzi. Nastąpi 
więc znaczny ubytek zasobów pracy. 

 ෙ  Po czwarte – wzrośnie współczynnik 
obciążenia demograficznego. Szacu-
je się, że w 2035 roku na 100 osób  
w wieku produkcyjnym będzie przypa-
dało aż 45 osób starszych.

Z punktu widzenia postępujących zmian 
demograficznych u najbliższych sąsiadów 
Polski sytuacja pod tym względem najgo-
rzej prezentuje się w Federacji Rosyjskiej 
(FR). Ocenia się, że populacja wschod-
niego sąsiada Polski będzie dalej malała,  
a zatrzymanie tego procesu do 2035 roku 
prawdopodobnie nie będzie możliwe  
(ludność FR w 2035 roku spadnie do poziomu  
ok. 141 mln).



26

Tabela 3.2 
Prognoza populacji Federacji Rosyjskiej w perspektywie 2020–2050 roku

Rok Liczba lud-
ności

Zmiana 
roczna Migracje Średnia 

wieku
Współczynnik 

dzietności
Liczba ludności 
zamieszkującej 
tereny miejskie

2020 145934462 0,13% 182456 39,6 1,82 107486269
2025 145132729 -0,11% 90313 41,0 1,82 108062384
2030 143347515 -0,25% 93251 42,7 1,82 108336965
2035 141133250 -0,31% 97199 44,0 1,82 108569361
2040 139031164 -0,30% 97171 43,9 1,82 109062126
2045 137298515 -0,25% 97327 42,4 1,82 109795948
2050 135824481 -0,22% – 41,7 1,82 110604995

Źródło: www.worldometers.info [dostęp 19.12.2019 r.]

Zmiany demograficzne prawdopodob-
nie doprowadzą do masowej migracji 
ludności3 (w szczególności młodego po-
kolenia) do krajów rozwiniętych i rejonów 
zurbanizowanych4, a powszechność tego 
zjawiska w skali globalnej doprowadzi 
do powstawania tzw. megamiast5. W tak 
ogromnych skupiskach ludzkich problemy 
społeczne związane z ograniczonym do-
stępem części mieszkańców do elemen-
tarnych dóbr i usług oraz zorganizowana 
przestępczość i zamieszki będą generować 
zagrożenia zarówno dla bezpieczeństwa 
narodowego, jak i międzynarodowego. 

W ocenie wielu ekspertów rosnące  
w perspektywie 2035 roku zjawisko ma-
sowego przemieszczania się ludności wraz 
ze zwiększeniem przepływu informacji  
i towarów znacznie utrudni zapewnienie 

3Do najistotniejszych zjawisk związanych z migracją, dla państwa 
odpływu, należy zaliczyć: odpływ ludności w wieku produkcyj-
nym, obniżenie wskaźników przyrostu naturalnego, odpływ 
siły roboczej, zmniejszenie bezrobocia, transfer pieniędzy. Dla 
państwa napływu oznacza to zaś przybycie ludności w wieku 
najbardziej efektywnym dla rozwoju gospodarczego i demo-
graficznego, napływ wykwalifikowanych kadr, napływ taniej 
siły roboczej, wzrost produkcji i konsumpcji, wzrost kosztów 
socjalnych, pogłębienie się zróżnicowania rasowego oraz na-
rodowościowego, tworzenie enklaw, powstawanie problemów 
związanych z adaptacją, stabilizacją, konflikty na tle rasowym 
i etnicznym, wzrost uprzedzeń, rozliczne problemy akulturacji 
imigrantów oraz konflikty kulturowe. Przyp. aut.

4Raport Strategic Foresight Analysis (NATO Allied Command 
Transformation, 2017) zwraca uwagę na wyniki analiz proce-
sów urbanizacji w skali globalnej, gdzie szacuje się, że do roku 
2050 miasta skupiać mogą 66% światowej populacji ludności, 
czyli ok. 6,4 mld ludzi. Przyp. aut.

5Megamiastami określa się aglomeracje miejskie, w których 
populacja ludności liczy od kilku do kilkudziesięciu milionów. 
Istota tworzenia megamiast została opisana w rozdziale 4. 
niniejszego opracowania. Przyp. aut.

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
międzynarodowego, w tym prawdopodob-
nie wzrośnie ryzyko rozprzestrzeniania się 
groźnych chorób na masową skalę. Z kolei 
niechęć (opór) przystosowania się migran-
tów do miejscowych (lokalnych) warunków 
życia niejednokrotnie okaże się zarzewiem 
ostrych konfliktów społecznych. Co waż-
ne, aktualnie migracja wywołuje nie tylko 
doraźne problemy i wyzwania dla państw 
zrzeszonych w UE, ale w ujęciu długofalo-
wym może być także realnym zagrożeniem 
dla spójności NATO.

W Polsce przez długie lata liczba cudzo-
ziemców pozostawała na niskim poziomie. 
Dane Narodowego Spisu Powszechnego  
z 2011 roku wskazują, że niemal 99,8% 
ankietowanych posiadało obywatelstwo 
polskie. Po wstąpieniu Polski do UE emi-
gracja zdecydowanie przewyższała imi-
grację aż do momentu wybuchu kryzysu 
na Ukrainie skutkującego masowym exo-
dusem uchodźców z tego kraju6. Polska  
jest krajem charakteryzującym się imigracją  
limitowaną ilościowo, ograniczoną do kilku 
grup narodowościowych, gdzie dominuje  
„nieudokumentowana” migracja o charak-

6Powodem napływu ukraińskich uchodźców do Polski jest 
przede wszystkim bliskość geograficzna, kulturowa i językowa, 
niskie koszty utrzymania oraz dobre połączenia komunikacyj-
ne, wytworzone sieci migracyjne, a także liberalne ustawo-
dawstwo dotyczące zatrudnienia. Jednakże trzeba mieć świa-
domość, że ten trend może się w niedługim czasie odwrócić. 
Dramatyczna sytuacja demograficzna Ukrainy, kurczenie się 
zasobów osób w wieku produkcyjnym, problemy na lokalnych 
rynkach pracy na zachodniej Ukrainie oraz rywalizacja o ukra-
ińskich pracowników głównie z Niemcami (po wejściu w życie 
w 2020 roku ustawy migracyjnej) mogą z czasem skutkować 
odpływem pracowników z tego kraju. Przyp. aut.
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Kryzys migracyjny trwa, Światowa Or-
ganizacja ds. Migracji szacuje, że około  
1 mld ludności na świecie to potencjalni  
migranci, którzy są już w ruchu migracyjnym  
np. wewnątrz swojego państwa z powo-
du wysiedlenia, zmiany klimatycznej lub  
szukających lepszych warunków życia.  
Ta grupa deklaruje podjęcie ruchu migra-
cyjnego, z czego 20% zamierza dotrzeć do 
Europy (Dobosz-Dobrowolska, 2019).

terze czasowym i cyrkulacyjnym oraz silna 
„wyspowość” w wymiarze regionalnym 
i sektorowym. Cechy te są kształtowane 
głównie przez uchodźców właśnie z Ukra-
iny, których liczbę szacuje się na ok. 1,25 
mln. Wynika to z faktu, że Polska traktowa-
na jest zazwyczaj przez nielegalnych imi-
grantów z bardziej oddalonych krajów jako 
kraj tranzytowy w drodze do kraju docelo-
wego. 

Prognozy wskazują, że w kolejnych la-
tach liczba imigrantów w Polsce będzie 
się stale powiększać. Analizy prowadzone 
przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uni-
wersytetu Warszawskiego (z 2017 roku) 
potwierdzają, że do 2050 r. Polskę będzie 
zamieszkiwać nawet ponad 3,5 miliona cu-
dzoziemców. Oznacza to, że zatrudnienie 
pracowników z innym obywatelstwem niż 
polskie będzie zdecydowanie bardziej po-
wszechne. 

W odniesieniu do zjawiska migracji  
w krajach ościennych Polski przedmioto-
we zjawisko przyjmuje różną postać, co 
również wpływa na prowadzenie odpo-
wiedniej polityki migracyjnej przez te kra-
je. Na przykład w Rosji, gdzie przebywa 
ok. 10 mln cudzoziemców (7% populacji), 
polityka migracyjna bazuje obecnie na 
Koncepcji państwowej polityki migracyj-
nej Federacji Rosyjskiej na lata 2019–2025, 
której celem jest przeorientowanie prio-
rytetów rosyjskiej polityki migracyjnej. 
Wcześniejsze próby dostosowania tej po-
lityki do potrzeb rynku pracy mają zostać 
zastąpione przez działania mające na celu 
przyciągnięcie etnicznych Rosjan i przed-
stawicieli narodów bliskich pod względem 
językowym, kulturowym oraz historycz-
nym. Białoruś, niemająca dokumentu re-
gulującego sprawy migracyjne, skupia się 
na kwestiach zarobkowych. Z jednej strony 
dąży do zahamowania rosnącego odpływu 
Białorusinów poza granice kraju, z drugiej 
zmierza do stworzenia systemu zachęt do 
powrotu rodaków do kraju oraz przyciąga-
nia cudzoziemców, w tym głównie wysoko  
wykwalifikowanych specjalistów o pożą-
danych umiejętnościach. Białoruś dąży do 

przeciwdziałania masowej emigracji, mo-
tywuje do powrotu do kraju oraz szuka za-
chęt dla wykwalifikowanych imigrantów. 

Eksperci zwracają również uwagę na 
rosnące zagrożenia w perspektywie 2035 
roku polegające na wzrastającej polaryza-
cji grup społecznych7, państw i całych re-
gionów w zakresie różnic ideologicznych, 
społecznych oraz ekonomicznych, co może 
skutkować konfliktami w skali regionalnej, 
a nawet globalnej. W dwóch następnych 
dekadach wysoce prawdopodobne będą 
również narastające problemy państw oraz 
rządów w neutralizacji i łagodzeniu przy-
czyn oraz skutków rozbitych i podzielonych 
społeczeństw. 

Począwszy od lat 60. ubiegłego wieku, 
można było zaobserwować gwałtowną 
sekularyzację na tle zmian kulturowych  
w całej Europie, co na poziomie społecz-
nym objawiało się poprzez oddalenie się 

7Polaryzacja społeczna może wynikać z rozbieżności w różnych 
sferach życia: politycznej (ideologiczna, populistyczna/main-
streamowa), społecznej (etniczna, religijna, rasowa, płciowa, 
pomiędzy mieszkańcami miast/wsi, osobami młodymi/stary-
mi, wykształconymi/niewykształconymi) oraz ekonomicznej 
(pracujący/bezrobotni etc.). Za każdym razem czynnikiem jest 
rozbieżność interesów jednostek. Ocenia się, że polaryzacja 
staje się bardziej dotkliwa, gdy łączą się ze sobą różne czynni-
ki, na przykład bezrobocie, brak równych szans edukacyjnych, 
asymetryczne zmiany demograficzne oraz nierówne traktowa-
nie płci. W odniesieniu do polaryzacji pomiędzy państwami 
oraz całymi regionami polaryzacja wynika głównie z istotnych 
różnic w potencjale gospodarczym państw/regionów, jakości 
życia ludności oraz stabilności i porządku publicznego. Sza-
cuje się, że różnice te mogą w przyszłości wywoływać tarcia 
międzynarodowe. Warto również podkreślić, że oddziaływanie 
niestabilności z regionów konfliktowych i kryzysowych (Bliski 
Wschód, Afryka Subsaharyjska, Maghreb, Azja Centralna) na 
obszary stabilne i stosunkowo stabilne (np. Unia Europejska) 
jest faktem i przejawia się w takich procesach, jak m.in. migra-
cje oraz rozprzestrzenianie się konfliktów zbrojnych na regiony 
ościenne. Przyp. aut.
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Rys. 3.2. Zjawisko polaryzacji w różnych strefach życia
Źródło: Opracowanie własne CDiS SZ

Dochodzimy do skrajnie zindywidualizo-
wanych form religijności, zwłaszcza wśród 
migrantów, które mogą się łączyć z posta-
wami izolacyjnymi i dezadaptacją, prowa-
dzącymi do agresji społecznej na tym tle, 
w tym do zwiększenia zagrożenia terrory-
stycznego (Wróblewski, 2019).

stanowić ponad połowę społeczeństwa.  
Wyjątkami będą wspomniane wcze-
śniej Czechy (21 proc. chrześcijan 
w 2050 roku), Estonia (39 proc.) i Ho-
landia (47 proc.). Przewiduje się jednak, 
że udział chrześcijan spadnie – zarów-
no na rzecz wyznawców islamu, jak  
i osób, które nie deklarują związków z żad-
ną religią. Co więcej, z prognoz cytowanego 
ośrodka analitycznego wynika, że do 2050 
roku w Polsce zwiększy się nieco odsetek 
osób, które nie będą miały związku z żadną 
religią, ale jednocześnie nie wzrośnie liczba 
muzułmanów (ze względu na fakt, że nasz 
kraj leży poza głównymi szlakami migracyj-
nymi).

Według informacji zawartych w „Ma-
łym Roczniku Statystycznym Polski 2018” 
do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce 
należy prawie 33 miliony osób. To jed-
nak tylko liczba ochrzczonych, a badania 

lub całkowite zerwanie ze zinstytucjonali-
zowaną religią, zaś na poziomie osobistym 
oznaczało zaprzestanie praktyk religijnych  
i redefinicję moralności. Zjawisko to zosta-
ło zdefiniowane jako teoria sekularyzacji, 
która – w największej ogólności – suge-
ruje, że religijność danego społeczeństwa 
zmniejsza się wraz ze wzrostem dobrobytu 
oraz postępem technologicznym. 

Z badań PEW Research Center8 wynika, 
że w 2050 roku zmieni się też religijny kra-
jobraz na świecie. Według przewidywań 
PEW Research Center, opublikowanych  
w 2015 roku, jeśli utrzymają się obecne 
tendencje demograficzne, na świecie przy-
będzie chrześcijan, muzułmanów i hin-
duistów. Zwiększać ma się też liczba osób, 
które nie identyfikują się z żadną religią. 
Liczba tych ostatnich ma wzrosnąć o 100 
mln – z 1,1 do 1,2 mld. Natomiast jeśli 
chodzi o udział niewierzących w populacji 
całego świata, będzie to oznaczało spadek  
z 16 do 13 proc., ponieważ inne grupy 
będą po prostu szybciej zwiększały swoją 
liczebność. 

W ogromnej większości europej-
skich państw chrześcijanie mają wciąż  

8PEW Research Center – amerykański ośrodek badawczy infor-
mujący opinię publiczną o problemach, poglądach i tenden-
cjach kształtujących społeczeństwa na całym świecie. Przyp. 
aut.
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Intensywność i prędkość propagacji każ-
dego trendu się zwiększa, sprawiając, że 
wzajemnie się wzmacniają, a ich przecięcia 
w części fazowej wpływają na wszystkie 
aspekty przyszłego życia, tworząc miejsca  
i przestrzenie rozwoju lub destrukcji (Paw-
lak, M., 2019a, zob. także Pawlak, M., 
2019b).

prowadzone przez sam Kościół wskazują, 
że w nabożeństwach uczestniczy 38,3%  
zobowiązanych, a do komunii świętej przy-
stępuje 17% (dane za 2017 rok) (Kopeć, 
Korzeniowska, Wieliński, Czarnecki, Kokot, 
Uhlig, 2019).

W opinii ekspertów duża skala oddziały-
wania wspomnianych zjawisk doprowadzi 
najprawdopodobniej do asymetrycznych 
zmian społecznych w regionach, co może 
skutkować gwałtownym wzrostem ryzyka 
wybuchu konfliktów wpływających poten-
cjalnie na relacje w skali regionalnej i glo-
balnej.

Implikacje dla bezpieczeństwa 

• Ujemny przyrost naturalny w Polsce 
oraz niska dzietność kobiet, w per-
spektywie 2035 roku, doprowadzi do 
znacznego spadku populacji Polski.  
W konsekwencji zmniejszą się nie tyl-
ko zasoby pracy, ale również zasoby 
osobowe na potrzeby mobilizacyjne 
Sił Zbrojnych RP.

• Ciągłe starzenie się społeczeństwa do-
prowadzi w perspektywie 2035 roku 
do zmniejszenia liczby osób w wieku 
produkcyjnym, co w efekcie praw-
dopodobnie doprowadzi do zmiany 
pozycji osób starszych na rynku pra-
cy. Zmieni się również struktura ro-
dziny, co odbije się na kształcie sieci  
społecznych. Modyfikacji ulegną także 
zachowania konsumenckie oraz trendy  
w polityce społecznej, która będzie 
musiała bardziej niż obecnie liczyć 
się z potrzebami ludzi w podeszłym  
wieku.

• Zdecydowane zaostrzenie do 2035 
roku wielopłaszczyznowej polaryza-
cji społecznej doprowadzi do braku  
zaufania do istniejących systemów 
władzy, co z kolei przyczyni się do 
potencjalnego odsunięcia niektó-
rych grup społecznych od aktywnego 
udziału w życiu politycznym. Powyższe 
zmiany prawdopodobnie wpłyną rów-
nież na aktywizację i wzrost znaczenia 
podmiotów niepaństwowych w życiu 
społeczno-politycznym Polski. Jedno-
cześnie rozbite i spolaryzowane spo-
łeczeństwo stanie się jeszcze bardziej 
podatne na manipulację.

• Masowa migracja ludności, będąca 
konsekwencją z jednej strony czyn-
ników społeczno-ekonomicznych, 
a z drugiej toczących się wojen i kon-
fliktów zbrojnych, prawdopodobnie 
ułatwi i przyspieszy rozprzestrzenianie 
się chorób zakaźnych, co może dopro-
wadzić do wybuchów pandemii i epi-
demii. 

• Nasilenie się zjawiska sekularyzacji 
oraz wzmocnienie konkurencyjnych 
wobec Kościoła instytucji proponu-
jących odmienne wartości moralne 
prowadzi do stopniowego osłabiania 
pozycji Kościoła katolickiego w Polsce.  
W skali europejskiej jest to powszech-
na i już zaakceptowana tendencja 
odchodzenia społeczeństwa od zin-
stytucjonalizowanych kościołów opie-
rających się na tradycyjnych warto-
ściach.
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Środowisko bezpieczeństwa w aspekcie 
urbanizacji

ROZDZIAŁ 4.

Świat przeżywa eksplozję miejską 
– miasta „są w ciągłym natarciu”,  
a zagęszczenie (koncentracja) po-

pulacji ludzkiej występuje „na jej własne 
życzenie”. W ostatnich dekadach nasza 
planeta stała się planetą miast, zwłasz-
cza wielkich. Wielkie miasta odgrywają  
w procesie urbanizacji rolę ośrodków ak-
tywizujących i zmieniających nie tylko ich 
najbliższe zaplecze, lecz całe regiony i kra-
je. Czym jest urbanizacja1, na czym polega 
jej fenomen? Jest ona zapewne jednym  
z najbardziej charakterystycznych zja-
wisk XX i początku XXI wieku, a wszelkie 
prognozy gospodarcze i demograficzne  
wskazują, że jego dynamika utrzyma się 
również w pierwszej połowie XXI wieku 
(Szymańska, 2007).

Celem niniejszego rozdziału jest naświe-
tlenie istoty i charakteru współczesnego 
oraz przyszłego środowiska bezpieczeń-
stwa w aspekcie postępującej urbanizacji 
definiowanej jako globalny proces spo-
łeczno-ekonomiczny związany z postępem 
 
¹Urbanizacja jest procesem, dzięki któremu dany teren i jego 
mieszkańcy nabierają charakteru miejskiego. Odnosi się to za-
równo do przemian samego miejsca (miasta), jak i ludzi. Urba-
nizacja oznacza, że coraz większa część społeczeństwa staje 
się mieszkańcami miast i w miarę jak to się dzieje, zwiększa 
się liczebność populacji miast, ich obszar i wzrasta ich wpływ 
na tereny wiejskie – zarówno na ich wygląd, jak i na życie ich 
mieszkańców. Coraz więcej obszarów krajobrazu wiejskiego 
przekształca się w krajobraz miejski, a ludzie zaczynają żyć  
w środowisku, które pod względem fizycznym i społecznym ma 
charakter miejski (Szymańska, 2007).

rewolucji naukowo-technicznej, z koncen-
tracją sił wytwórczych i form stosunków 
społecznych, z rozprzestrzenianiem się 
miejskiego obrazu życia, modernizacją na 
całą sieć osadniczą. Ze względu na wielo-
aspektowość urbanizacji autorzy do przed-
stawienia tego procesu wykorzystali jego 
zasadnicze cechy charakteru, tj. płaszczy-
zny funkcjonalne, takie jak:

 ෙ płaszczyzna demograficzna, która od-
nosi się do wzrostu liczby ludności 
miejskiej głównie w wyniku zwięk-
szonej migracji ludności wiejskiej do 
miast oraz na skutek rozszerzenia  
granic administracyjnych miast o tere-
ny przylegające;

 ෙ płaszczyzna przestrzenna, która  

prowadzi do przestrzennego rozwoju 
miast, powstania nowych miast oraz 
rozległych stref zurbanizowanych;

 ෙ  płaszczyzna ekonomiczna, która ob-
jawia się poprzez wzrost liczby lud-
ności zatrudnionej w pozarolniczych 
działach gospodarki, początkowo  
w przemyśle i budownictwie, później 
w usługach;

 ෙ  płaszczyzna społeczna, która polega 
na upowszechnieniu tzw. miejskiego 
stylu życia również wśród ludności 
wiejskiej.

Era nowych miast nie będzie się kierowała tymi samymi  
zasadami, co dawne zbiorowisko narodów. Miasta napiszą 
nowy, własny kodeks postępowania, gnane potrzebą  
efektywności, łączności i nade wszystko bezpieczeństwa. 

Parag Khanna
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Kluczowe trendy

Analizy państw i dowództw sojuszni-
czych NATO wskazują, że problematyka 
urbanizacji jest poruszana we wszystkich 
obszarach funkcjonalnych. Na podstawie 
wniosków wynikających z przeprowadzo-
nych seminariów oraz analizy bibliograficz-
nej w ramach kampanii NUP 2X35 urbani-
zację wskazano jako wyodrębniony obszar 
w środowisku bezpieczeństwa.

Tabela 4.1
Kluczowe trendy w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu do urbanizacji 

O
B

SZ
A

R

TRENDY

KRAJE SOJUSZU

N
AT

O
 

St
ra

te
gi

c 
Fo

re
si

gh
t 

An
al

ys
is

PO
LS

K
A 

N
ow

e 
U

rz
ąd

ze
ni

e 
Po

ls
ki

e 
2X

35

N
IE

M
C

Y 
St

re
te

gi
c 

Fo
re

si
gh

t 
fo

r t
he

 B
un

de
sw

eh
r

K
A

N
A

D
A 

Th
e 

Fu
tu

re
 S

ec
ur

ity
 

En
vi

ro
nm

en
t 2

01
3 

–

W
IE

LK
A 

B
RY

TA
N

IA
 

 G
lo

ba
l S

tra
te

gi
c 

Tr
en

ds
 –

 O
ut

 to
 2

04
5

C
ZE

C
H

Y 
O

pe
ra

tin
g 

En
vi

ro
n-

m
en

t 2
01

8

U
SA

 
Jo

in
t O

pe
ra

tin
g 

En
vi

ro
nm

en
t 2

03
5

U
R

B
A

N
IZ

A
C

JA
 Znaczne przyspieszenie pro-

cesu urbanizacji/rosnąca rola 
terenów zurbanizowanych

X X X X X X X

Intensywny rozwój megamiast,  
w tym miast inteligentnych 
(ang. smart cities)

X

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ

W skali globalnej cały czas obserwuje się 
wzrost liczby ludności w miastach i wzrost 
liczby miast. Co więcej, zapowiedzi, że „na 
miasta przychodzi koniec”, nie sprawdziły 
się, bowiem miasta zademonstrowały swo-
ją zadziwiającą żywotność i umiejętność 
przetrwania i rozwoju w zmieniającej się 
rzeczywistości. Na początku XXI wieku, gdy 
można już spojrzeć z retrospektywy na pro-
ces urbanizacji w XX wieku, należy stwier-
dzić, że wiek ten był czasem urbanizacji,  
a rola miast znacznie wzrosła. Miasta rozwi-
jały się zadziwiająco szybko, wykształcając 
różne formy osadnicze (np. aglomeracje, 

konurbacje, megalopolis itp.). Dla zastąpie-
nia miast inną formą osadnictwa nie ma jak 
na razie alternatywy. Jednakże istotne jest 
to, że obecnie tempo wzrostu liczby lud-
ności zamieszkującej w miastach znacznie 
przewyższa tempo ogólnego wzrostu liczby 
ludności kuli ziemskiej2 znanego w literatu-
rze przedmiotu jako „eksplozja demogra-
ficzna”(Szymańska, 2007).

Wśród najważniejszych problemów 
współczesnego świata eksperci wy-
mieniają m.in.: zagrożenie atomowe,  
terroryzm, wojny, głód, ocieplenie klimatu, 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego  
i właśnie rozwój miast (Szymańska, 2015). 
Co więcej, traktują oni zjawisko znacznego 
przyspieszenia procesów urbanizacji jako 
globalne niebezpieczeństwo, podkreśla-
jąc przy tym coraz większą rolę terenów  

²O ile w latach 1800–1850 wzrost ludności wyniósł 30%,  
o tyle w latach 1950-2018 powiększył się 3-krotnie, natomiast 
liczba ludności miejskiej w latach 1950–2018 wzrosła ponad 
5,5-krotnie (z 0,756 mld w 1950 roku do 4,3 mld w 2018 roku), 
co stanowi 56% światowej populacji. Przyp. aut.
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zurbanizowanych, które ze względu na 
swój potencjał demograficzny, ekonomicz-
ny oraz polityczny będą odpowiedzialne 
nie tylko za kreowanie funkcjonowania 
społeczeństw, całych państw czy regionów, 
ale również – środowiska bezpieczeństwa  
w skali globalnej i regionalnej. 

Ważkość problemu sprawia, że w przed-
miotowym obszarze wzrosło natychmiast 
zapotrzebowanie na pogłębione analizy  
o roli terenów zurbanizowanych, zarówno 
pod kątem pozytywnych, jak i negatywnych 
oddziaływań na różne aspekty funkcjono-
wania społeczeństw i państw, w tym także 
na aspekty związane z bezpieczeństwem. 
Dlatego też przedstawiciele nauki, polityki, 
mediów oraz władze miast zbierają się co 
dwa lata, aby dyskutować na światowych 
forach miejskich (World Urban Forum3)  
o roli miast w osiąganiu równowagi ekolo-
gicznej, o ich znaczeniu dla rozwoju kultury 
materialnej i duchowej ludzkości, a także  
o ich bezpieczeństwie.

Z dotychczas przeprowadzonych ana-
liz wynika m.in., że głównymi czynnikami 
destabilizującymi obszary miejskie dziś,  
i prawdopodobnie również w przyszło-
ści, są: długotrwałe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, wody, żywności, blo-
kady sieci teleinformatycznej, wysokie 
bezrobocie, konflikty o podłożu religij-
nym, etnicznym i ekonomicznym oraz wy-
soka przestępczość. Zdaniem ekspertów 
przez najbliższe dekady powyższe czyn-
niki będą stanowiły dla państw i rządów 
zasadnicze wyzwania w kwestii zagwa-
rantowania bezpieczeństwa publicznego, 
ekonomicznego i politycznego. Co więcej, 
tereny wysoko zurbanizowane oceniono 
również jako najbardziej podatne na czyn-
niki destabilizacyjne m.in. z tego powodu, 
że obszary te, zajmujące łącznie ok. 3% 
lądu na ziemi, konsumują 75% wszyst-
kich naturalnych zasobów, a do roku 2050  

³World Urban Forum stało się globalnym miejscem spotkań 
wszystkich zainteresowanych miastami i rozwojem obszarów 
miejskich. Gromadzi ono odpowiednich ministrów, urzęd-
ników państwowych, przedstawicieli organizacji rządowych  
i pozarządowych, pracowników naukowych, pracowników 
służb miejskich i działaczy z ponad 200 krajów (np. w 2018 roku 
w Kuala Lumpur uczestniczyło ponad 23 000 osób). Przyp. aut.

prawdopodobnie około 6,4 miliarda popu-
lacji ludzkiej (66%) będzie zamieszkiwać te-
reny miejskie (Szymańska, 2007).

Szczególne znaczenie terenów zurbani-
zowanych podkreślają również sojusznicze 
analizy zawarte w raportach SFA z 2017 
roku i FFAO z 2018, które wskazują4, że  
w przyszłości obszarem walk w wielu przy-
padkach będzie właśnie miasto lub teren 
o podobnej charakterystyce. Uważa się, 
że obszar ten będzie w równym stopniu 
wykorzystywany zarówno przez formacje 
zbrojne, jak i osoby cywilne (uchodźcy, 
mieszkańcy, przedstawiciele rządowych 
oraz pozarządowych organizacji humani-
tarnych). Co więcej, wielkie metropolie 
miejskie i miasta, a także osady i wsie oraz 
towarzyszące im skupiska ludzkie, będą 
stwarzały specyficzne warunki do prowa-
dzenia działań. Dla przeciwnika obszary te 
będą stanowiły idealne warunki do zwięk-
szenia efektywności ataków, zadania znacz-
nie większych strat oraz obrony i maskowa-
nia własnych działań. W odróżnieniu od 
terenu odkrytego obszary miejskie będą 
stanowić idealne miejsce do organizacji 
zasadzek i zastawiania pułapek, a jedno-
cześnie będą ograniczać możliwości rozpo-
znawcze, manewrowe, zasięg oraz precyzję 
rażenia środków ogniowych sił interweniu-
jących.

Z powyższego wynika, że problematyka 
dotycząca urbanizacji jest niezwykle ak-
tualna i bardzo ważna zarówno dziś, jak  
i w przyszłości. Miasto jako forma osadni-
cza z jednej strony jest zasadniczym środ-
kiem do rozwiązywania wielu problemów 
⁴Ponadto do zasadniczych wydawnictw stanowiących podsta-
wowy materiał analityczny z tego obszaru należy zaliczyć: Glo-
bal Strategic Trends – Out to 2045 (The Ministry of Defence UK, 
2014a) oraz Future Operating Environment 2035 (The Ministry 
of Defence UK, 2014b) opublikowane przez brytyjskie Deve-
lopment, Concept and Doctrine Centre w ramach programu 
Strategic Trends Programme, Strategic Foresight Analysis 2015 
Interim Update to the SFA 2013 Report (NATO Allied Command 
Transformation, 2015), wydany przez Sojusznicze Dowództwo 
ds. Transformacji, Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej przygotowaną przez Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego (2013), Sustaining US Global Leader-
ship: Priorities for 21st Century Defence (U.S. Department of 
Defense, 2012) opracowane przez Departament Obrony USA, 
a także Looking to 2060: Long-Term Global Growth Prospects 
(Johansson i in., 2012) wydane przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju oraz Strategic Horizons (DGRIS, 2013) 
– wydawnictwo francuskiego Ministerstwa Obrony. Przyp. aut.
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społeczno-gospodarczych współczesne-
go świata, z drugiej natomiast – źródłem  
i areną ich najbardziej jaskrawego wystę-
powania (Szymańska, 2013). W tym wzglę-
dzie niezwykle istotną sprawą, z punktu 
widzenia środowiska bezpieczeństwa, 
jest rosnące tempo wzrostu dużych miast  
z tendencją do tworzenia megamiast, czyli 
aglomeracji liczących od kilku do kilkudzie-
sięciu milionów ludzi. Zdaniem ekspertów 
przyczyny tworzenia megamiast są różne, 
ale do najważniejszych zalicza się przede 
wszystkim: szybki wzrost populacji oraz 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego  
w krajach słabiej rozwiniętych. Dodatkowo 
niebagatelny wpływ w ostatnich latach na 
to zjawisko mają: globalizacja, rewolucja 
informacyjna i rozpowszechnienie modelu 
gospodarki rynkowej. 

Proces tworzenia megamiast widoczny 
jest w szczególności w Azji, gdzie szacuje 
się, że tylko w tym roku przybędzie tam 
15 megamiast (liczących powyżej 10 mln 
mieszkańców), a Tokio stanie się najwięk-
szym miastem na świecie (ok. 38 mln).  
W Europie ten proces nie będzie tak in-
tensywny. Megamiastem nie zostanie 

również Warszawa, będąca najbardziej  
zaawansowaną aglomeracją w Polsce, 
ale pozostanie ona bardzo silnym pod-
miotem w skali regionalnej. Warto  
w tym miejscu również podkreślić, że me-
gamiasta nie powstają według jednoli-
tego schematu. Na przykład Nowy Jork, 
Tokio czy Londyn powstawały przez wie-
ki, inne znów bardzo szybko (jak w pań-
stwach słabo rozwiniętych), z kolei mia-
sta chińskie stanowią przykład modelu 
częściowo regulowanego5 – pod kontrolą 
jest w nim nie tylko dopływ ludności, ale  
i rozwój infrastruktury oraz niektóre dobra 
publiczne.

Jak ważne dla gospodarek państw  
oraz regionów (dziś i w przyszłości) 
jest tworzenie megamiast, pokazują  

różnego typu szacunki. Na przykład na 100  
megamiast 25 znajduje się w Chinach, które  
(wg różnych źródeł) tworzą ok. 25% chiń-
skiego PKB. Ze wsi do miast przeniosło się 

5Chiński Narodowy Plan Nowego Typu Urbanizacji na lata 2014-
2020 zakłada przeniesienie w ciągu 7 lat ok. 100 mln ludzi ze 
wsi do miast, rozwiązanie problemu migrantów, zmniejszenie 
emisji gazów do atmosfery, przebudowę struktury przemysłu 
i wprowadzenie czystych technologii, budowę nowych miast 
połączonych systemem szybkiej kolei. Przyp. aut.

Rys. 4.1. Liczba miast w poszczególnych prowincjach Chin w latach 1950–2015
z populacją powyżej 1 mln i więcej.

Źródło: Szymańska, D., Wylon, M. (2020)
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tam prawie 500 mln ludzi i ocenia się, że do 
roku 2035 aż 70% ludności Chin będzie żyć 
w miastach, które wytworzą ok. 75% krajo-
wego PKB. 

Również dane z Polski wskazują, że 
trend ten odgrywa niebagatelną rolę  

w wytwarzaniu polskiego PKB. Z danych 
globalnej sieci PwC6 wynika, że w 12 ob-
szarach metropolitalnych ukształtowa-
nych wokół największych miast (rys. 4.2) 
mieszka ok. 16,1 miliona osób, czyli 42% 
całej ludności Polski, wytwarzając aż 
55% całkowitego PKB Polski. Co więcej,  

6Globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, 
audytorskie i doradcze. Należy do tak zwanej wielkiej czwórki 
przedsiębiorstw zajmujących się audytem (obok Deloitte, EY  
i KPMG). W Polsce działa od 1990 roku. Przyp. aut.

Rys. 4.2. Ludność największych miast i obszarów metropolitalnych na terenie Polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PwC (2019)

Rys. 4.3. PKB największych miast i obszarów metropolitalnych na terenie Polski  
(wartość średnia dla Polski = 100).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PwC (2019)
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w przedmiotowych obszarach metropoli-
talnych zlokalizowane jest 76% wszystkich 
polskich firm informatycznych i zdecydowa-
na większość firm z obszaru innowacji i no-
wych technologii. PKB wytwarzany na 12 
obszarach metropolitalnych tylko w ostat-
nich 4 latach wzrósł od 46% w Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii do 118% 
w metropolii wrocławskiej, a najszybciej  

rozwijającymi się gospodarczo me-
tropoliami w tym okresie były: 
Wrocław, Rzeszów, Warszawa  
i Kraków – miasta o różnej wielkości, po-
łożeniu i różnych warunkach do rozwoju 
(PwC, 2019).

Niewątpliwie megamiasto jest wyzwa-
niem dla państwa, w granicach którego się 
rozwinęło. Według ekspertów megamia-
sto żyje swoim globalnym rytmem, silnie 
wpływa na strukturę oraz hierarchię sie-
ci osadniczej i często rozwija się kosztem 
otoczenia. Co więcej, wzrost zaludnienia 
w miastach z jednej strony niesie nowe 
możliwości rozwoju, poprawę edukacji  
i usług publicznych, ale z drugiej – po-
woduje wiele problemów na rynku  

pracy, mieszkaniowym, w infrastrukturze,  
zaopatrzeniu w energię, a także w zakresie  
bezpieczeństwa, nie mówiąc już o wzroście 
ubóstwa, rozwoju slumsów i degradacji 
środowiska miejskiego (Szymańska, 2013).

W opinii ekspertów racjonalnym spo-
sobem eliminowania niekorzystnych prze-
jawów tworzenia megamiast, ale rów-
nież całego procesu urbanizacji, w ciągu 

najbliższych dwóch–trzech dekad będzie 
coraz bardziej powszechna tendencja do  
wdrażania idei inteligentnych miast 
– smart cities7. Najogólniej mówiąc,  

7W literaturze krajowej i zagranicznej nie ma jednej definicji 
miasta inteligentnego. Próbę jego zdefiniowania podejmują 
liczni badacze i praktycy, którzy niestety różnie rozumieją to 
pojęcie w zależności od tego, na jaki element życia miast zwra-
cają większą uwagę. Niemniej jednak eksperci zauważyli, że na 
smart city należy spojrzeć jako na złożony agregat czynników,  
w którym są analizowane, jak chociażby: stan twardej infra-
struktury i jego dbałość o środowisko naturalne; dostępność 
i wykorzystanie technologii informacyjnych oraz komunika-
cyjnych (ICT) zarówno przez mieszkańców, jak i przez admi-
nistrację publiczną; jakość kapitału ludzkiego i społecznego 
wyrażająca się poprzez obecność klasy kreatywnej, poziom wy-
kształcenia oraz zdolność do wytwarzania knowledge spillover, 
czyli zjawiska produktywnej koncentracji i wymiany wiedzy po-
przez intensywne kontakty face-to-face mieszkańców miasta. 
Ponadto, zdaniem ekspertów, inteligencja miast powinna być 
mierzona przez jego zarządzanie partycypacyjne, inteligentną 
gospodarkę, inteligentną mobilność w mieście, inteligentne 
strategie w odniesieniu do ochrony środowiska i zarządzania 
zasobami naturalnymi. Przyp. aut.

Rys. 4.4. Komponenty smart city w odniesieniu do infrastruktury
Źródło: globalconstructionreview.com [dostęp: 16.12.2019r.]
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inteligentne miasto (miasto smart czy 
też miasto przyszłości) to połączenie in-
teligentnego wykorzystywania nowocze-
snych technologii oraz innowacyjnych 
systemów (ułatwiających zarzadzanie 
poszczególnymi funkcjami aglomeracji) 
z potencjałem instytucji i firm oraz kre-
atywnością i entuzjazmem obywateli. 
Miasto przyszłości tworzy zatem prze-
strzeń, w której kreatywni obywatele 
wykorzystują nowoczesne technologie  
w sposób służący rozwojowi całej wspólno-
ty (Szymańska, Korolko, 2015).

Zdaniem wielu ekspertów inteligentne 
miasta to szansa, a zarazem spore wyzwa-
nie, jakie stawia przed ludzkością XXI wiek. 
Jest to o tyle istotne, że stale powiększa się 
liczba mieszkańców miast, wzrasta liczba 
miast i wielkich metropolii. Szacuje się, że 
już za niespełna 40 lat prawie 80% ludno-
ści świata będzie mieszkać w miastach, co 
znacznie pogorszy stan środowiska natu-
ralnego, komfort życia czy bezpieczeństwo. 
Wdrożenie do 2035 roku wszystkich możli-
wych przedsięwzięć z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii włącznie powinno 
zdecydowanie zminimalizować te skutki. 
Co więcej, nie należy walczyć z miastem 
jako zjawiskiem cywilizacyjnym, ale trzeba 
podjąć walkę z problemami, jakie niesie za 
sobą urbanizacja.

Implikacje dla bezpieczeństwa 

• Ciągle wzrasta liczba miast o wielko-
ści powyżej 100 tys. mieszkańców. 
W ciągu niecałych 70 lat liczba tych 
miast wzrosła z 875 w 1950 r. do 4 200  
w 2017 r. Szacuje się, że liczba miast 
tej kategorii wielkościowej podwaja 
się co 35 lat.

• Według ONZ w 2025 roku w krajach 
rozwiniętych będzie skoncentrowane 
około 20% ludności miejskiej świata, 
pozostałe 80% będzie zamieszkiwać 
kraje rozwijające się. Prawdopodob-
nie nastąpi pogłębienie przestrzennej 
polaryzacji pomiędzy starą a nową falą 
urbanizacji i dominowanie regionów 

słabo rozwiniętych oraz rozwijających 
się w wyznaczaniu współczesnego  
obrazu urbanizacji.

• Wbrew globalnej tendencji do ni-
welowania poziomu zurbanizowania 
krajów i regionów świata prawdopo-
dobnie do 2035 roku nasili się kontra-
stowość terytorialna, w tym nastąpią 
ogromne przemiany ogólnego syste-
mu i struktury wielkomiejskiego szkie-
letu osadnictwa świata. 

• Do 2035 roku zdecydowanie wzrośnie 
rola terenów zurbanizowanych, które 
ze względu na swój potencjał demo-
graficzny, ekonomiczny oraz politycz-
ny będą odpowiedzialne za kreowanie 
środowiska bezpieczeństwa w skali 
globalnej i regionalnej.

• Megamiasta/megalopolis, jako cha-
rakterystyczna forma nowej ery urba-
nizacji, będą tworzyły się nadal we 
wszystkich regionach świata niezależ-
nie od ich rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Co więcej, w perspektywie 
2035 roku staną się one wiodącymi 
ogniwami naszej planety, kreatorami 
nowej struktury przestrzenno-urbani-
zacyjnej świata, które same w sobie 
mogą być miastami-państwami (nie-
kiedy nawet tworami daleko wykra-
czającymi poza ramy państw) oraz 
będą spełniały główną rolę w proce-
sach globalizacyjnych i integracyjnych. 

• Intensywny wzrost do 2035 roku miast 
zaliczanych do kategorii smart city 
prawdopodobnie przyczyni się do zni-
welowania skutków procesów urbani-
zacyjnych, w tym poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego oraz komfortu 
życia i bezpieczeństwa ludzi. Kluczową 
kwestią w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa funkcjonowania smart city (ze 
względu na znaczny wzrost dostępu 
do nowoczesnych technologii, w tym 
technologii wykorzystywanych w do-
menie cyber) w perspektywie 2035 
roku i dalej będzie ochrona infrastruk-
tury krytycznej takiego miasta.
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Środowisko bezpieczeństwa w aspekcie  
rozwoju technologii

ROZDZIAŁ 5.

W dzisiejszym świecie żadne 
państwo nie może sobie po-
zwolić na ignorowanie tech-

nologii, która stała się nie tylko istotną siłą 
napędową w życiu obywateli, lecz również 
odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu 
bezpieczeństwa. Istnieje wiele aspektów 
i wyzwań technologicznych, które mogą 
mieć wpływ na człowieka i środowisko bez-
pieczeństwa w przyszłości. Chociażby tylko 
dlatego, że współczesność charakteryzuje 

się większą autonomią jednostki wynikają-
cą z połączenia wyższego poziomu eduka-
cji, większej zamożności i nowych zdolności 
będących skutkiem rozwoju technologicz-
nego. 

Obszar nowoczesnych technologii jest 
poddawany licznym analizom przez różne-
go rodzaju instytucje i organizacje, w tym 
wojskowe (NATO, Sztab Generalny WP), 
gdyż obecnie stanowi jeden z zasadniczych 
czynników oddziałujących na człowieka 
i kompleksowo postrzegane środowisko 
bezpieczeństwa.

Kluczowe trendy

W opinii zdecydowanej większości eks-
pertów w najbliższych dekadach dominują-
cym trendem będzie dalsze zwiększanie po-
ziomu zaawansowania technologicznego.  

Podkreśla się, że dominacja tego trendu 
nie tylko do 2035 roku, ale i w dalszej per-
spektywie, będzie możliwa dzięki zdecydo-
wanemu przyrostowi mocy obliczeniowej 
komputerów zgodnie z prawem Moore’a1. 
W efekcie rosnący poziom zaawansowania 
technicznego stanie się jednym z zasadni-
czych determinantów funkcjonowania ca-
łej ludzkości na wszystkich jej poziomach, 
od indywidualnego do państwowego. 

Przewiduje się, że w ciągu następ-
nych dwóch–trzech dekad implementa-
cja sztucznej inteligencji2 (ang. artificial  
intelligence – AI), systemów autono-
micznych, systemów biomechanicz-
nych, technologii 6G i 7G, technologii  

¹Prawo Moore’a stosuje się do określenia praktycznie dowol-
nego postępu technologicznego. W odniesieniu do mocy obli-
czeniowych komputerów przyjmuje się regułę, że jej potencjał 
podwaja się co 24 miesiące. Przyp. aut.

²Według raportu McKinsey Global Institute (Bughin, Seong, Ma-
nyika, Hämäläinen, Windhagen, Hazan, 2019), Europa zostaje 
w tyle w rozwoju sztucznej inteligencji. Ustępuje zarówno USA, 
jak i Chinom. Co gorsza, Polska pod tym względem jest jednym 
z najgorzej przygotowanych do szerokiego wdrożenia sztucz-
nej inteligencji państw UE. W zestawieniu Polska wyprzedziła 
jedynie Węgry, Chorwację, Grecję i Rumunię. Warto również 
odnotować fakt, że zdaniem autorów tego raportu sztuczna 
inteligencja może w istotny sposób zwiększyć produktywność 
bez nadmiernej eksploatacji pracowników czy powstrzyma-
nia wzrostu płac. I jeśli Europa opracuje oraz rozpowszechni 
sztuczną inteligencję zgodnie ze swoim potencjałem i pozycją 
cyfrową w stosunku do świata, będzie mogła dodać około 2,7 
biliona euro (czyli 20%) do swojej łącznej produkcji gospodar-
czej (spowoduje to 1,4-procentowy wzrost w skali roku do 
2030 r.). Przyp. aut.

Nasza przyszłość zależy od wyniku wyścigu pomiędzy coraz 
potężniejszymi technologiami, jakimi dysponujemy,  
a mądrością w ich wykorzystaniu. Róbmy wszystko  
co w naszej mocy, by wygrała mądrość. 

Stephen Hawking
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wielkobazodanowej (ang. Big Data3), infor-
matyki kwantowej4, robotyki, nanotechno-
logii, technologii wytwarzania przestrzen-
nego 3D i 4D, chemii, biotechnologii oraz 
szybki postęp w technologii humanoidalnej5  
i inżynierii genetycznej pozwoli na zde-
cydowane wzniesienie na zupełnie nowy  
³Big Data to umiejętność gromadzenia oraz przetwarzania du-
żej ilości informacji. W 2000 r. działanie najbardziej zaawan-
sowanego procesora można było porównać do poziomu my-
ślenia pająka, dzisiaj są to wartości zbliżone do umiejętności 
mysiego mózgu. Jeśli prace nad ulepszaniem działania proce-
sorów będą kontynuowane, zakłada się, że do 2023 r. niektóre 
z komputerów będą miały zdolności zbliżone do mózgu czło-
wieka, a do 2045 r. przewyższą je 100 tys. razy. W 2000 r. 25% 
informacji na świecie przetwarzanych było cyfrowo, dzisiaj jest 
to już 98%. Przewiduje się, że do roku 2035 będzie o 20 tys. 
razy więcej informacji zapisywanych i przekazywanych cyfro-
wo. Przyp. aut.

⁴Szacuje się, że użycie informatyki kwantowej w perspektywie 
do 2035 roku fundamentalnie zrewolucjonizuje sposoby prze-
twarzania informacji. Mimo że trudno jest sprecyzować zasa-
dę działania oraz dokładną budowę i zawartość komputera 
kwantowego, to jeśli prace nad informatyką kwantową osiągną 
zaawansowany poziom, jej użycie może stać się rewolucyjnym 
środkiem do zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 
Posłuży do tego wykorzystanie kryptografii kwantowej jako 
gwarancji bezpieczeństwa przepływu informacji w przypad-
ku np. wykrycia podsłuchu. Niektórzy eksperci twierdzą, że 
informatyka kwantowa paradoksalnie pozwoli na złamanie 
praktycznie każdego kodu oraz uniemożliwi szyfrowanie wia-
domości. Przyp. aut.

⁵Celem rozwoju technologii humanoidalnej jest stworzenie ro-
bota, którego kształt będzie maksymalnie przypominał formę 
organizmu ludzkiego. Przyp. aut.

poziom codziennego funkcjonowania ludz-
kiej egzystencji w zaawansowanej techno-
logicznie rzeczywistości jutra. 

W konsekwencji powyższego można 
stwierdzić, że w najbliższych dwudziestu 
lub trzydziestu latach nastąpi zdecydowany 
wzrost użycia robotów do celów gospodar-
czych oraz militarnych. Przewiduje się, że 
w roku 2035 roboty oraz szeroko rozumia-
ne automatycznie sterowane układy (tj. 
urządzenia mające zdolność wykonywania 
skomplikowanych zadań bez bezpośred-
niego udziału człowieka) staną się tak po-
wszechne jak dzisiaj komputery. Jest rów-
nież prawdopodobne, że automatycznie 
sterowane układy zastąpią ludzi w ich obec-
nych miejscach zatrudnienia, wykonując 
tę samą pracę ze zwiększoną wydajnością  
i efektywnością. To z kolei może prowadzić 
do bezrobocia na masową skalę oraz wzro-
stu niepokojów społecznych. W obliczu tak 
dynamicznego rozwoju technologicznego 
relacje międzyludzkie mogą ulec szcze-
gólnym komplikacjom wynikającym m.in.  
z możliwości zrobotyzowanego imitowania 
ludzkich emocji i zachowań. Przewiduje 

Tabela 5.1
Kluczowe trendy w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu do rozwoju technologii

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ
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Rosnący poziom zaawansowa-
nia technologicznego X X X X X X X

Upowszechnianie stosowania 
nowoczesnych technologii X X X X X X

Rosnąca rola sektora komercyj-
nego w dalszym rozwoju tech-
nologicznym społeczeństw jutra

X

Rozwój sieci globalnej X X X X X X X
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się, że większe zdolności robotów zmie-
nią oblicze konfliktów zbrojnych. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że do 2035 roku  
w niektórych krajach znaczna część żoł-
nierzy, marynarzy oraz pilotów zostanie 
zastąpiona przez roboty. Niemniej jednak, 
przynajmniej w krajach zachodnich, de-
cyzje militarne pozostaną w kompetencji 
człowieka, głównie z powodów etycznych.

Oprócz pozytywnych aspektów dostę-
pu do zaawansowanej technologii eksper-
ci podkreślają, że wystąpi również szereg 
zagrożeń mogących prowadzić do kata-
strofalnych zmian w strukturach państw, 
społeczeństw czy uregulowań etyczno-
-prawnych, a w konsekwencji do destabili-
zacji środowiska bezpieczeństwa, zarówno 
lokalnego, regionalnego, jak i globalnego. 
Szacuje się, że w tym względzie do 2035 
roku może nastąpić gwałtowny wzrost licz-
by przestępstw, aktów szpiegostwa i ata-
ków w cyberprzestrzeni na płaszczyźnie 
cywilnej, przemysłowej, wojskowej itd., 
których neutralizacja wymagać będzie za-
stosowania daleko bardziej zaawansowa-
nych rozwiązań. 

Istotnym zagrożeniem w kontekście 
bezpieczeństwa, stanowiącym konsekwen-
cję rosnącego upowszechniania stoso-
wania nowoczesnych technologii, będzie 
również utrata przewagi technologicznej 
podmiotów państwowych nad podmio-
tami niepaństwowymi czy potencjalnym 
przeciwnikiem. Co więcej, powszechna 
cyfryzacja społeczeństw w skali globalnej, 
powszechny dostęp do środków wymiany 
informacji oraz gwałtowny wzrost mocy 
obliczeniowej komputerów będzie również 
sprzyjał rozwojowi nowych technologii po-
zwalających na szybkie zbieranie, analizo-
wanie i dystrybucję danych niezbędnych 
do podjęcia decyzji. 

W kontekście zagrożeń wynikających  
z rozwoju nowoczesnych technologii warto 
podkreślić, że do 2035 roku nastąpi zdecy-
dowany wzrost roli sektora komercyjne-
go w stosunku do sektora państwowego 
w dalszym rozwoju technologicznym spo-
łeczeństw jutra. Ocenia się, że będzie to 

konsekwencja niższego tempa wzrostu 
wydatków na badania i rozwój technologii 
w podmiotach państwowych (w odróżnie-
niu od podmiotów komercyjnych). Już dziś 
eksperci zauważają fakt utraty monopolu 
państw w zakresie dostępu do najnowszych 
technologii (w tym technologii kosmicz-
nych), co niesie za sobą poważne zagro-
żenie na płaszczyźnie ekonomicznej oraz 
militarnej dla rządów w skali regionalnej,  
a nawet ogólnoświatowej. W tym wzglę-
dzie zakłada się, że w 2035 roku wyznacz-
nikiem potencjału państwa nie będzie już 
ekonomia, populacja czy uwarunkowania 
geograficzne, a posiadanie zaawansowa-
nych technologii dających przewagę go-
spodarczą i militarną.

Istotną kwestią do 2035 roku w kon-
tekście bezpieczeństwa pozostanie dal-
sze „podłączanie się” do internetu przez 
wszystkie państwa świata6, co będzie 
sprzyjać dalszemu rozwojowi sieci glo-
balnej. Zarazem niektóre z państw (Korea 
Płn., Rosja czy Chiny) dążyć będą do znacz-
nego lub całkowitego ograniczenia dostę-
pu do sieci globalnych poprzez budowanie 
własnych sieci internetowych (np. RUNET  
w Rosji). Abstrahując od powyższego, oce-
nia się, że w kolejnych dekadach XXI wieku 
dalszy rozwój sieci globalnych wynikać bę-
dzie głównie z powodów ekonomicznych, 
naukowych i społecznych. W tym wzglę-
dzie zakłada się, że tak długo, jak rozwój 
sieci teleinformatycznych opartych na IP 
jest zyskowny – będzie on postępował, a co 
więcej, będzie wypierał dotychczasowe ka-
nały komunikacji, np. telefony stacjonarne 
(Kwiatkowska, 2014).

Implikacje dla bezpieczeństwa

• Postępujące uzależnienie funkcjono-
wania elementów państwa od bazo-
wania tylko na jednym rozwiązaniu 
technologicznym może zmniejszyć 

⁶Nawet pomimo faktu, że w wielu z nich, głównie tych rządzo-
nych autokratycznie (Korea Płn., Rosja czy Chiny), istnieją ogra-
niczenia w dostępie obywateli do jego zasobów (budowanie 
wewnętrznych sieci internetowych). Przyp. aut.
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odporność i zachwiać strukturami 
państwa (wzrost zagrożeń w obsza-
rze „cyber”). 

• Rozwój nowoczesnych technologii 
przyczynia się do wzrostu znaczenia 
cyberprzestrzeni. Prawdopodobnie 
osiągnięcie przewagi w cyberprze-
strzeni w perspektywie do 2035 roku 
będzie często decydować o powo-
dzeniu prowadzonych operacji woj-
skowych.

• Do roku 2035 może nastąpić zwięk-
szenie ludzkich możliwości m.in. 
dzięki modyfikacjom genetycznym, 
wszczepionym sensorom i urzą-
dzeniom komputerowym (zwięk-
szona świadomość sytuacyjna, 
monitorowanie zdrowia czy zdol-
ność do zmiany stanów fizjolo-
gicznych i psychicznych człowieka  
w celu zwiększenia wydajności i od-
porności). 

• Do 2035 roku zdecydowanie zwięk-
szy się udział robotów w funkcjono-
waniu państw i społeczeństw. 

• Maszyny kontrolowane siłą umysłu 
osiągną wyższy poziom skompliko-
wania, a komunikacja międzymózgo-
wa (tzw. brain-to-brain) prawdopo-
dobnie stanie się możliwa już w 2035 
roku.

• Dalszy rozwój sieci globalnych może 
doprowadzić do stopniowej dezin-
tegracji tradycyjnych wartości lub 
nawet społeczności, które będą za-
stępowane przez tzw. kulturę global-
ną (dotyczyć to będzie zarówno roz-
wiązań wirtualnych, czyli istniejących 
w sieciach teleinformatycznych, jak  
i technologicznych). 

• Rozwój nowoczesnych technologii  
w perspektywie 2035 roku prawdo-
podobnie przyczyni się do wzrostu 
wykorzystywania przez wojsko oraz 
sektor prywatny np. systemów auto-
nomicznych czy bezzałogowych przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów ich 
produkcji. Konsekwencją tego może 
być m.in. zmiana sposobu prowadze-
nia przyszłych działań militarnych, 
gdzie decyzje wojskowe wciąż będą 
podejmowane przez człowieka, jed-
nakże rzeczywiste działania będą 
mogły odbywać się bez bezpośred-
niej obecności żołnierzy na polu wal-
ki.
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Środowisko naturalne, a bezpieczeństwo

ROZDZIAŁ 6.

Kwestie dotyczące środowiska bez-
pieczeństwa w odniesieniu do 
środowiska naturalnego są w du-

żym stopniu zdominowane przez zmianę 
klimatu oraz jej daleko idące i równolegle 
pojawiające się skutki. Przeprowadzone 
seminaria naukowe, wnioski z analiz prze-
prowadzonych m.in. przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmiany Klimatu (Intergovern-
mental Panel on Climate Change – IPCC), 
wnioski z analizy literatury przedmiotu 
oraz przeprowadzone konsultacje i wywia-
dy z ekspertami pozwoliły autorom opra-
cowania przyjąć założenie, że w wyniku 

zmiany klimatu w perspektywie 2035 roku 
wzrośnie zarówno temperatura powietrza 
na obszarach lądowych i morskich, jak  
i temperatura wody w oceanach. Lód mor-
ski, lodowce Arktyki oraz oba lądolody 
będą topniały, w konsekwencji czego wzro-
śnie poziom mórz, a także zmieni się roz-
kład opadów. Ponadto zmiana ta wywrze 
wpływ również na naturalne ekosystemy 
 i siedliska ludzkie, rolnictwo, systemy wod-
ne oraz wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa w kontekście nasilających się ne-
gatywnych zjawisk pogodowych. 

Powyższe zakłócenia wywołane zmianą 
klimatu prawdopodobnie do 2035 roku 
doprowadzą do pogłębienia istniejących 
już napięć w sferze społecznej, politycz-
nej oraz gospodarczej. Dlatego też zmia-
nę klimatu często określa się mianem 

„czynnika zwielokratniającego zagrożenie” 
(ang. threat multiplier). Ocenia się, że po-
mimo nasilającego się procesu globalne-
go ocieplenia w wielu regionach świata,  
w tym na znacznym obszarze Europy, ryzy-
ko tzw. zimnej pogody nie zniknie przez co 
najmniej 3–4 dekady. Może to skutkować 
krótkotrwałymi (od kilkunastu dni do 3–4 
tygodni) paraliżami systemów gospodar-
czych i społecznych, które z powodu glo-
balnego ocieplenia „usuną” z pamięci po-
trzebę przygotowania gospodarki, państwa 
i społeczeństwa do typowych warunków 
zimowych. 

Kluczowe trendy

Zdecydowana większość ekspertów 
zgodnie identyfikuje zmianę klimatu jako 
główny trend w środowisku naturalnym, 
wpływający na problematykę bezpieczeń-
stwa. Uważa się, że współczesna zmiana 
klimatu wywołana jest działaniem zarówno 
czynników naturalnych (dopływ promie-
niowania słonecznego, aktywność wulka-
niczna, wewnętrzna zmienność systemu 
klimatycznego), jak i antropogenicznych 
(aerozol siarczanowy, efekt cieplarniany). 

Rozwiązanie problemów związanych  
z utylizacją odpadów polega przede wszyst-
kim na zmianie sposobu ich postrzegania.  
W miejsce uciążliwego problemu należy 
dostrzec nowe, bogate, szybko odnawialne 
źródło energii (Wojtasik, 2019).

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka  
będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.

Arystoteles
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Tabela 6.1
Kluczowe trendy w środowisku bezpieczeństwa w odniesieniu do środowiska naturalnego
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i klimatu X X X X X X X

Katastrofy naturalne X X
Surowce naturalne (zatory  
w zaopatrzeniu) X X X

Energia (potrzeby większe niż 
możliwości) X X

Rozwój nowych szlaków  
transportowych X

Zaopatrzenie w żywność  
i zasoby wody X X

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ

Obserwowana obecnie (i przewidy-
wana w perspektywie roku 2035) zmiana 
środowiskowa i klimatu obejmuje wzrost 
temperatury we wszystkich porach roku, 
nieznaczne zmiany ilości opadów przeja-
wiające się niewielkim wzrostem opadów 
od jesieni do wiosny i spadkiem w okresie 
letnim, krótszy czas trwania i zmniejszenie 
grubości pokrywy śnieżnej, a także wzrost 
prężności pary wodnej. Zmianom wartości 
średnich towarzyszą, i będą prawdopo-
dobnie towarzyszyły, modyfikacje często-
ści występowania zjawisk ekstremalnych, 
prawdopodobnie w kierunku większego 
natężenia. Szczególnie dotkliwe mogą być 
powtarzające się fale upałów, ale także 
przedłużające się okresy suche i wilgotne.

W opinii ekspertów oddziaływanie zmia-
ny klimatu można rozpatrywać zarówno  
w skali globalnej, jak i regionalnej (Polski). 
W skali globalnej spodziewane zmiany  
klimatu prognozowane w modelach  

klimatycznych (przekazane m.in. przez 
IPCC) przewidują podniesienie średniej 
temperatury na Ziemi do 2100 roku od 
1,10C do 6,4⁰C. Tak duże różnice wynikają 
z przyjęcia różnych scenariuszy, w których 
zakłada się poziom wzrostu lub ogranicza-
nia emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, 
N2O). Wzrost temperatury na Ziemi spowo-
duje: 

 ෙ  topnienie lodowców, kurczenie się 
wiecznej zmarzliny oraz ograniczenie 
zasięgu i czasu występowania lodów 
morskich;

 ෙ  podniesienie się poziomu wód w oce-
anie światowym od 0,2 m do 2,2 m,  
i to jeszcze przed 2050 rokiem;

 ෙ  zwiększenie częstości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych: 
występowanie huraganów, gwałtow-
nych opadów, powodzi, susz, burz  
i sztormów oraz tsunami;
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 ෙ  spadek produkcji rolnej w rejonach 
międzyzwrotnikowych oraz potencjal-
ny jej wzrost w strefach umiarkowa-
nych; 

 ෙ  zmiany w składzie gatunkowym nie-
których ekosystemów, takich jak lasy 
czy rafy koralowe;

 ෙ  potencjalne zwiększenie obszarów 
częstego występowania takich cho-
rób, jak: salmonella, malaria, cholera 
i innych chorób tropikalnych.

Co więcej, dalszy wzrost koncentracji 
gazów cieplarnianych (głównie CO2) w at-
mosferze może spowodować:

 ෙ  zmiany dynamiki cyrkulacji powietrza 
wpływającej na klimat lokalny i w skali 
regionalnej w różnych częściach globu 
oraz oddziałującej na przebieg prą-
dów morskich;

 ෙ  zmiany w reżimie opadów atmosfe-
rycznych wpływających bezpośrednio 
na stan zasobów wodnych w różnych 
częściach globu.

Przedstawiając powyższe prognozy  
i przewidywane skutki zmian klimatycz-
nych, należy pamiętać, że są one oparte 
na hipotetycznych scenariuszach zawiera-
jących ograniczony poziom pewności (wia-
rygodności) wyników badań. Nie oznacza 
to jednak zaniechania podejmowania od-
powiednich decyzji i działań ograniczają-
cych skutki zmian oraz adaptacji do nich  
(Lorenc, 2012).

Z przeprowadzonych przez Państwową 
Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną 
prac wynika, że największych negatyw-
nych oddziaływań zmian klimatu należy 
się spodziewać w gospodarce wodnej (lo-
kalne deficyty wody), rolnictwie (spadek 
zasobów wilgoci w glebie) i leśnictwie. Po-
ważne zmiany są sygnalizowane również 
w składzie chemicznym atmosfery. Jednak-
że trudno przewidzieć, jaki będzie sposób 
reakcji ekosystemów na te modyfikacje.

Należy się również spodziewać wzro-
stu częstości występowania katastrof  

naturalnych1. Te zaś mogą wywoływać ka-
tastrofy cywilizacyjne2. Mamy wtedy czę-
sto do czynienia z negatywnym efektem 
synergicznym, w którym istnieje zależność 
pomiędzy zmianami w naturze a reakcją 
systemów technicznych. 

Powstające zarówno na skutek proce-
sów naturalnych, jak i zakłóceń równo-
wagi ekologicznej spowodowanych przez 
człowieka katastrofy naturalne są dzisiaj,  
i będą również w przyszłości, istotnym źró-
dłem zagrożeń dla egzystencji człowieka. 
Co ważne, dzisiejsze społeczeństwa nie są 
przygotowane na ekstremalne katastrofy 
naturalne, których amplituda przewyższa 
założenia przyjęte do planowania syste-
mów osłony, ale szacuje się że w perspek-
tywie 2035 roku może dojść do istotnych 
zmian w tym obszarze.

Implikacje dla bezpieczeństwa

• Szacuje się, że do 2035 roku nastąpi 
znaczne pogorszenie się warunków 
hydrometeorologicznych, co będzie 
skutkować dłuższymi okresami bezo-
padowymi, przerywanymi gwałtow-
nymi i nawalnymi opadami. Ponadto, 
w wyniku tego procesu, poziom wód 
gruntowych będzie się obniżał, skróci 
się okres zalegania pokrywy śnieżnej  
i jej grubość oraz nasili się proces pa-
rowania, co wpłynie na spadek zaso-
bów wodnych kraju.

• Dalsze ocieplenie klimatu spo-
woduje przesunięcie terenów  

¹Do grupy katastrof naturalnych zalicza się m.in.: huragany i wi-
chury, anomalie pogodowe, epidemie i epizootie, długotrwałe 
susze i pożary, powodzie itp. Przyp. aut.

²Do grupy katastrof cywilizacyjnych zalicza się m.in.: katastro-
fy w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym 
oraz katastrofy górnicze; katastrofy budowlane (zawalenia 
budowli); awarie maszyn i urządzeń w zakładach oraz awarie 
infrastruktury technicznej (instalacji wodociągowej, gazowej, 
elektrycznej, CO, kanalizacyjnej itp.); awarie chemiczne instala-
cji w zakładach, a także podczas magazynowania i transportu; 
awarie i wypadki radiacyjne; skażenia środowiska naturalnego 
środkami chemicznymi; katastrofalne zatopienia spowodowa-
ne awariami obiektów hydrotechnicznych lub powodziami; 
choroby cywilizacyjne; akty terroru (celowe spowodowanie 
katastrofy technicznej, skażenia lub zakażenia, podłożenia ła-
dunków wybuchowych itp.). Przyp. aut.
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intensywnych upraw na północ, 
postępujące pustynnienie nie-
których rejonów Ziemi, szczegól-
nie tych leżących w strefach po-
dzwrotnikowej i zwrotnikowej. 
Dlatego też w Polsce nie powinny wy-
stępować problemy z zaopatrzeniem  
w żywność. Trudności z uprawą nie-
których roślin i hodowlą zwierząt 
mogą zostać zrekompensowane przez 
lepsze plony z innych upraw (np. ku-
kurydza).

• Pojawiające się okresy bez opadów, 
a także degradacje zbiorników wod-
nych, już dziś wywołują problemy  
z dostępem do wody – zarówno pitnej, 
jak i do celów technicznych. W Polsce 
fakt ten może mieć wpływ m.in. na lo-
kalizację i pracę planowanej elektrow-
ni atomowej, która do prawidłowego 
działania wymaga ogromnych ilości 
dobrej jakościowo wody.

• Postępujące ocieplenie klimatu pro-
wadzi do otwarcia, w coraz większym 
stopniu, regionu Arktyki na różnego 
rodzaju działania, na przykład: wydo-
bycie ropy, gazu i minerałów, eksplo-
rację, łowiectwo, turystykę prowa-
dzoną przez państwa umiejscowione 
w sąsiedztwie Arktyki oraz te spoza 
Arktyki. Następstwem topnienia lodu  
w Arktyce będzie użycie tzw. Północ-
nego Szlaku Morskiego do transportu 
towarów, w tym zaopatrzenia wojsko-
wego.

• Konieczność zwiększenia do 2035 
roku posiadanych zdolności do radze-
nia sobie ze zmianą klimatu (wdroże-
nie odpowiednich środków przystoso-
wania się do zachodzących zmian, jak 
również przygotowanie infrastruktury 
i sprzętu) może prowadzić do zmiany 
struktury wydatków państwa – środ-
ki te mogą zostać przekierowane na 
działania łagodzące skutki zmiany kli-
matu. Na zmianę tej struktury będą 
miały również wpływ, występujące 
na terenie Polski coraz częściej, gwał-
towne burze, trąby powietrzne, susze 

i powodzie wywołujące straty wśród 
ludzi, upraw i infrastruktury. 

• Zwiększające się prawdopodobień-
stwo występowania katastrof natu-
ralnych może przyczynić się do coraz 
częstszego wykorzystywania sił zbroj-
nych do realizacji zadań w obszarze 
pomocy humanitarnej (realizacja za-
dań zarządzania kryzysowego). Pod-
jęcie współpracy cywilno-wojskowej 
przy zwalczaniu skutków tych kata-
strof wymusza niejako większe zrozu-
mienie i zaufanie pomiędzy podmiota-
mi cywilnymi (w tym interesariuszami 
pozarządowymi) oraz wojskowymi dla 
zapewnienia strategicznej koordyna-
cji, planowania i usuwania skutków 
katastrof, a także wsparcia humanitar-
nego operacji.

• Katastrofy Na-Tech (naturalno-tech-
niczne), o negatywnym charakterze 
synergicznym, często przekraczające 
naturalne granice swego powstawa-
nia, będą nadal stanowiły istotne za-
grożenie dla ludności całych regionów. 
To z kolei będzie wymuszało potrzebę 
uwzględnienia ryzyka wystąpienia ka-
tastrof poprzez pryzmat urbanizacji 
(vide katastrofa elektrowni atomowej 
w Fukushimie na skutek trzęsienia zie-
mi).
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Wnioski z przeprowadzonych analiz w sześciu, wyodrębnionych na potrzeby 
kampanii pk. Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, obszarach tematycznych po-
zwalają stwierdzić, że obecne oraz przyszłe środowisko bezpieczeństwa będzie  

charakteryzować się dużą dynamiką zmian i niepewnością oraz występowaniem szeregu 
zagrożeń. Świat w 2035 roku będzie prawdopodobnie bardziej złożony niż jest obecnie. 
Wiele trendów będzie się przenikać, dając w rezultacie kompleksową gamę zmian i efek-
tów, takich jak:

 ෙ poważne zmiany w polityce światowej,

 ෙ zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych społeczności i całej ludzkości,

 ෙ dynamiczny rozwój technologii,

 ෙ wdrażanie licznych innowacji,

 ෙ podniesienie poziomu zaspokajania ludzkich potrzeb przez gospodarkę światową,

 ෙ dbałość o środowisko naturalne.

Ocenia się, że zmiany te będą prowadzić do ukształtowania przyszłego, niezwykle wy-
magającego środowiska bezpieczeństwa charakteryzującego się znacznie szerszym zakre-
sem zagrożeń i wyzwań1, a rolą państwa w tej sytuacji będzie utrzymanie gotowości do 
reagowania na te wyzwania i zagrożenia. 

Kampania pk. Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35 jest jednym z działań mających na 
celu rozwijanie zdolności do identyfikowania uwarunkowań przyszłego środowiska bezpie-
czeństwa państwa oraz wymagań, przed którymi będą stały Siły Zbrojne RP. W kolejnych 
cyklach kampanii NUP 2X35 zostaną podjęte działania ukierunkowane na określenie wpły-
wu zidentyfikowanych czynników i trendów w środowisku bezpieczeństwa na środowisko 
operacyjne i sposób użycia Sił Zbrojnych RP z wykorzystaniem metod prognozowania heu-
rystycznego (Górka, 2019; Lis, Ćwik, 2019) oraz prognozowania scenariuszowego opartego 
na grach wojennych (ang. wargaming). Kontynuowana będzie praca w inkluzywnych gru-
pach roboczych integrujących ekspertów z różnych dyscyplin naukowych badających stany 
otoczenia oraz procesy w środowisku bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Reasumując, wyrażamy nadzieję, że wyniki analiz prowadzonych w ramach kampanii 
NUP 2X35 będą inspiracją do kontunuowania szerokiej debaty eksperckiej o wyzwaniach 
dla bezpieczeństwa państwa oraz przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej  
w tym obszarze.

¹Ocenia się, że ewentualny przyszły konflikt zbrojny będzie jednocześnie związany z dyskusyjną kwestią legalności podejmo-
wanych działań zbrojnych. Normy obowiązujące w prawie konfliktów zbrojnych i respektowane przez zachodnie demokra-
cje są oparte na filozoficznej koncepcji ius ad bellum (prawa do wojny) i ius in bello (prawa w czasie wojny). Stanowić one będą  
w przyszłości tylko jedną z opcji postrzegania legalności prowadzenia działań w trakcie konfliktu zbrojnego. Bogate i dobrze funkcjo-
nujące państwa demokratyczne będą promować rozwiązania dopuszczalne przez międzynarodowe normy prawne, podczas gdy kraje 
biedniejsze i słabiej rozwinięte oraz podmioty niepaństwowe mogą kierować się innymi normami, które będą dostosowane do kon-
kretnych sytuacji. Wyzwania dla norm prawnych i zasadności (legalności) prowadzonych działań obejmują: zacieranie się różnic między 
podmiotami cywilnymi i wojskowymi, regularnymi oraz nieregularnymi; różne interpretacje tego, co jest legalne w danej sytuacji, 
zarówno w aspekcie narodowym, jak i kulturowym; stosowanie nowych środków (np. w pełni autonomiczne systemy bezzałogowe)  
i metod walki, na przykład prowadzenie działań w cyberprzestrzeni; skutki prawne oraz wpływ konfliktów zbrojnych na bezpieczeństwo 
regionalne, społeczne, ekonomiczne i finansowe; zaangażowanie w konflikt oraz rolę prywatnych (komercyjnych) struktur bezpieczeń-
stwa. Przyp. aut.

Zakończenie
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Podziękowanie

Kluczowym czynnikiem sukcesu dla przeprowadzenia analiz środowiska bezpieczeń-
stwa w ramach kampanii pk. Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35 było zaangażowanie 
pracowników naukowych oraz ekspertów, którzy pro publico bono włączyli się w prace 
wspólnot praktyków zajmujących się aspektami geopolitycznymi, ekonomicznymi, spo-
łecznymi, procesami urbanizacji oraz zmianami technicznymi i środowiskowymi. Bez 
wiedzy eksperckiej przedstawicieli uczelni wojskowych i cywilnych oraz jednostek ad-
ministracji publicznej nie byłoby możliwe osiągnięcie założonego celu pierwszego cyklu 
kampanii, to jest zidentyfikowanie i opisanie kluczowych trendów w środowisku bezpie-
czeństwa w perspektywie 2035 roku. Wyniki badań naukowych oraz analiz eksperckich 
przedstawiane podczas konferencji i seminariów naukowych prowadzonych w ramach 
kampanii NUP 2X35 stanowiły podstawę do prac analitycznych realizowanych w obsza-
rowych zespołach inkluzywnych. Tym samym zaangażowanie pracowników naukowych 
w prace w ramach kampanii NUP 2X35 może stanowić może doskonały przykład wpły-
wu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa w sferze bezpieczeństwa  
i obronności państwa, co jest jednym z kryteriów w ramach oceny parametrycznej jed-
nostek naukowych.

Jesteśmy wdzięczni, że w ramach kampanii NUP 2X35 mogliśmy skorzystać z wy-
ników badań naukowych oraz wiedzy eksperckiej przedstawicieli licznych uczelni oraz 
jednostek administracji publicznej, a w tym:

•  Akademii Marynarki Wojennej,

•  Akademii Sztuki Wojennej,

•  Akademii Wojsk Lądowych,

• Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej,

•  Biura Infrastruktury Specjalnej MON,

•  Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre),

•  Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

•  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

•  Instytutu Zachodniego,

•  Lotniczej Akademii Wojskowej,

•  Ministerstwa Cyfryzacji,

•  Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

•  Politechniki Rzeszowskiej,

•  Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
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•  Uniwersytetu Gdańskiego,

• Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

• Uniwersytetu Jagiellońskiego,

• Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

•  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

•  Uniwersytetu Łódzkiego,

•  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

•  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

•  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

•  Uniwersytetu Szczecińskiego,

• Uniwersytetu Śląskiego,

•  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,

•  Uniwersytetu Wrocławskiego,

•  Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,

•  Wojskowej Akademii Technicznej.

Chcemy podziękować za włożony wysiłek i za czas poświęcony na udział w pracach 
zespołów prowadzących analizę środowiska bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że 
wkład w prace analityczne realizowane w ramach kampanii NUP 2X35 przyczyni się do 
rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Mamy nadzieję, że nasza współpraca 
będzie kontynuowana, jak również będzie inspiracją dla świata nauki do podejmowania 
badań i rozpatrywania zagrożeń związanych z ewoluowaniem środowiska bezpieczeń-
stwa naszego kraju oraz regionu. 

Dyrektor CDiS SZ

płk dypl. Jarosław Mokrzycki
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OBSZARY TRENDY IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA

G
EO

PO
LI

TY
KA

Wielobiegunowość  
i policentryczność  

świata/redystrybucja siły  
militarnej i gospodarczej 	tworzenie się wielobiegunowego porządku politycznego

	wyzwania o charakterze asymetrycznym

	transfer wpływów, umacnianie pozycji oraz wzrost gospodarczy 
państw euroazjatyckich

	wzrost znaczenia podmiotów indywidualnych  
i niepaństwowych

	podatność społeczeństw na manipulację

	brak zaufania do władzy, rozwój antagonizmów  
i sporów ideologicznych

	powstawanie społeczeństw równoległych

	spadek potęgi dotychczasowych mocarstw

	wzrost znaczenia sektora prywatnego i organizacji  
niepaństwowych

	zwiększenie odpowiedzialności za utrzymanie własnego  
bezpieczeństwa

	utrata tożsamości narodowej

	podważanie powszechnie legitymizowanych norm

	osłabienie współczesnego porządku międzynarodowego

Globalizacja

Przeniesienie środka ciężkości  
globalnej działalności  

gospodarczej z Zachodu  
do Azji i na półkulę południową

Wzrost wpływów podmiotów  
niepaństwowych na sprawy  
krajowe i międzynarodowe

Polaryzacja społeczeństwa/wzrost 
publicznego  

niezadowolenia

Wyzwania w zarządzaniu 
państwem

Tożsamość i rola państwa

EK
O

N
O

M
IA

 I 
ZA

SO
BY

 N
AT

U
RA

LN
E

Globalizacja rynków finansowych 	wzrost rozczarowania systemem finansowym

	mała transparentność transakcji finansowych

	współzależności gospodarcze na rynkach finansowych

	dostępność i wykorzystanie surowców mineralnych

	ścisłe powiązanie dostępu do zasobów naturalnych  
z kryzysami i konfliktami na arenie międzynarodowej

	wywoływanie konfliktów społecznych i polaryzacji

	zwiększenie wydatków na obronność

	utrzymanie wiarygodności, trwałości obrony zbiorowej  
i potencjału odstraszającego NATO

	rozproszenie potencjału gospodarczego z korzyścią dla krajów 
Azji i Pacyfiku

	wzrost cen i zakłócenia w dostawach surowców do Polski

	nawiązywanie nowych relacji gospodarczych  
i zacieśnianie współpracy ze wschodzącymi potęgami  
gospodarczymi

Zachwianie globalnej  
równowagi sił

Pojawienie się nowych silnych  
gospodarek krajów rozwijających się

Wymiar geopolityczny  
zasobów naturalnych

Wzrost nierówności  
ekonomicznych

Wyzwania związane  
z wydatkami na obronę  

na Zachodzie

Załącznik 1

Szczegółowy wykaz trendów i implikacji w środowisku bezpieczeństwa  
zidentyfikowanych w ramach kampanii NUP 2X35
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OBSZARY TRENDY IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA

SP
O

ŁE
CZ

EŃ
ST

W
O

Zmiany demograficzne/globalny 
wzrost populacji ludności/starzenie 

się ludności  
w krajach rozwiniętych

	zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym

	zmniejszenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacji  
SZ RP

	zmiana pozycji osób starszych na rynku pracy

	brak zaufania do istniejących systemów władzy

	konflikty na tle narodowościowym, religijnym  
lub ekonomicznym

	tworzenie się społeczeństw równoległych

	rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych

	osłabianie pozycji Kościoła katolickiego w Polsce

	wypieranie tradycji chrześcijańskiej inną religią

Migracje ludności

Polaryzacja społeczeństwa

Sekularyzacja na tle zmian  
kulturowych

U
RB

AN
IZ

AC
JA

 

Znaczne przyspieszenie procesu 
urbanizacji/rosnąca rola terenów 

zurbanizowanych

	wzrost liczby miast powyżej 100 tys.

	pogłębienie przestrzennej polaryzacji pomiędzy starą  
a nową falą urbanizacji

	dominowanie regionów słabo rozwiniętych i rozwijających się 
w wyznaczaniu współczesnego obrazu urbanizacji

	nasilanie się kontrastowości terytorialnej

	przemiana ogólnego systemu i struktury wielkomiejskiego 
szkieletu osadnictwa świata

	wzrost znaczenia terenów zurbanizowanych  
w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa w skali globalnej  
i regionalnej

	megamiasta jako wiodące ogniwa w procesach  
globalizacyjnych i integracyjnych

	smart city jako niwelator skutków procesów urbanizacyjnych

Intensywny rozwój megamiast,  
w tym miast inteligentnych  

(ang. smart cities)

RO
ZW

Ó
J T

EC
HN

O
LO

G
II

Rosnący poziom zaawansowania 
technologicznego

	szybki rozwój technologii stanowiący wyzwanie dla interope-
racyjności

	rosnące obawy prawne i etyczne

	dostęp do technologii umożliwiający destrukcyjne zachowania

	niekontrolowany dostęp do technologii stanowiący wyzwanie 
dla istniejących struktur

	działania sektora komercyjnego wyprzedzające rozwiązania 
stosowane przez rządy państw

	konieczność ochrony cywilnej infrastruktury krytycznej

	wykorzystywanie przez przeciwników globalnych sieci  
do rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających  
w błąd informacji

Upowszechnianie stosowania  
nowoczesnych technologii

Rosnąca rola sektora komercyjnego 
w dalszym wzroście  

technologicznym społeczeństw jutra

Rozwój sieci globalnej

ŚR
O

DO
W

IS
KO

 
N

AT
U

RA
LN

E

Zmiana środowiskowa  
i klimatu

	pogorszenie się warunków hydrometeorologicznych

	przesunięcie terenów intensywnych upraw

	problemy z dostępem do wody

	otwarcie regionu Arktyki

	zwiększone zapotrzebowanie na energię

	wykorzystywanie sił zbrojnych do realizacji zadań  
w obszarze pomocy humanitarnej

	tworzenie warunków do wywoływania klęsk (awarii)  
technologicznych

	występowanie ekstremów pogodowych

Katastrofy naturalne

Źródło: opracowanie własne CDiS SZ



55



CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH
im. gen. broni Władysława Sikorskiego

ul. Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz

tel. 261-410-301 
faks. 261-410-354

e-mail: nup2x35@mon.gov.pl
www.nup.wp.mil.pl

twitter: @n2x35
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