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Pozamilitarne zjawiska potęgotwórcze 

w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Streszczenie 

Niniejsza rozprawa jest wynikiem badań nad pozamilitarnymi zjawiskami, które mają 

zasadniczy wpływ na konstytuowanie się potęgi państwa, w tym w szczególności 

Rzeczypospolitej Polskiej. Doniosłość poruszonej w rozprawie problematyki potęgi państwa 

wynika z faktu, że stanowi ona jedno z najważniejszych źródeł kształtowania stosunków 

międzynarodowych. Dzieje się tak, gdyż stosunki międzynarodowe to stosunek sił  

i interesów, w których centralną rolę odgrywają jednostki polityczne. Naczelnym zaś 

motywem każdego aktora międzynarodowej areny jest dążenie do uzyskania jak 

najkorzystniejszego stosunku sił. Potęga prezentuje możliwości i zdolności państwa  

w zakresie wpływania na zachowanie innych podmiotów na płaszczyźnie międzynarodowej 

oraz prowadzenia polityki zagranicznej, która ma na celu zabezpieczenie żywotnych 

interesów narodowych w postaci zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju. Urzeczywistnianie 

tych celów wymaga dysponowania przez państwa odpowiednimi środkami oddziaływania na 

inne podmioty stosunków międzynarodowych. Jednym z głównych narzędzi oddziaływania 

jest siła państwa budowana przy pomocy rozmaitych komponentów, syntetyzowanych  

w ramach kategorii jaką jest potęga. Przyjęta przez państwo strategia, przewiduje 

podejmowanie współpracy, rywalizacji lub walki na arenie międzynarodowej, starając się 

zachować swoją pozycję lub ją podwyższyć w systemie światowym. Dąży przy tym do 

maksymalizacji swojej potęgi, co w rezultacie wpływa na kształt układu sił. 

Naczelnym celem każdego państwa, w tym przede wszystkim prowadzonej polityki 

zagranicznej, jest zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju państwa, dążenie do zapewnienia 

silnej pozycji międzynarodowej państwa oraz zwiększanie jego udziału w kształtowaniu 

środowiska międzynarodowego. Możliwość i zakres osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa skorelowana jest z siłą pozostającą w dyspozycji państwa. Niezbędne jest 

przy tym funkcjonowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, gotowego 

do przewidywania, zapobiegania i zwalczania wszelkich zagrożeń, gwarantującego realizację 

powyższych celów, przy szerokim wsparciu potencjału niemilitarnego – politycznego, 

społecznego, gospodarczego i demograficznego państwa oraz potencjału militarnego – 

systemu obronnego państwa.  
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Badanie potęgi państwa stanowi ważny aspekt analiz zmierzających do oceny nie tylko 

stosunków sił jednostek politycznych na arenie międzynarodowej, ale także oceny warunków 

i poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego każdego państwa. Rezultaty 

podjętych działań są istotne dla formułowania ocen i wniosków mających wpływ na kształt 

polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. 

Wobec tego, za cel niniejszej rozprawy przyjęto zbadanie istoty pozamilitarnych zjawisk 

potęgotwórczych wybranych państw europejskich, pod kątem określenia założeń do modelu 

potęgi państwa w obszarze ekonomicznym, społecznym oraz demograficznym funkcjonowania 

państwa.  

Hipotezą badawczą będącą myślą przewodnią niniejszej pracy jest sformułowanie,  

że wśród różnorodności zmiennych opisowych obecnych w sferze pozamilitarnej systemu 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej istnieje podzbiór wzajemnie 

niezależnych zmiennych, jednocześnie silnie skorelowanych z potęgą państwa, 

umożliwiających wykonanie weryfikowalnego modelu potęgi państwa, jak również 

składających się na ten model sub-modeli, będących odzwierciedleniem analizowanych 

zjawisk potęgotwórczych.  

Czynności procedury badawczej zostały przeprowadzone z wykorzystaniem właściwych 

dla jej realizacji metod, technik i narzędzi badawczych, tj.: metod analizy systemowej, analizy 

porównawczej, analizy statystycznej, modelowania oraz symulacji. 

Niniejsza rozprawa składa się z czterech rozdziałów, obejmujących zagadnienia tworzenia 

potęgi państwa. W rozdziale pierwszym opracowano szczegółową analizę systemu 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zilustrowano wyniki badań 

poprzez zaprezentowanie autorskich diagramów, opisujących poszczególne podsystemy  

i zachodzące pomiędzy nimi zależności. Przedstawiono w postaci graficznej podsystem 

kierowania, podsystemy wykonawcze i wewnętrzne. W rozdziale drugim zaprezentowano 

istniejące w literaturze przedmiotu modele potęgi państwa, przyjmujące postać opisową oraz 

analityczną. Przywołano jeden z najpopularniejszych modeli potęgi państwa autorstwa 

Mirosława Sułka. W rozdziale trzecim przedstawione zostały teorie potęgi państwa  

w obszarze ekonomicznym, społecznym oraz demograficznym. Na podstawie analizy 

literatury przedmiotu, wskazano i opisano czynniki materialne i niematerialne determinujące 

konstytuowanie potęgi państwa w wymienionych obszarach. Wyeksponowano znaczenie 

kapitału w wymiarze ekonomicznym, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego oraz 

społeczeństwa obywatelskiego. Przeprowadzono ponadto autorski eksperyment symulacyjny. 

W rozdziale czwartym zidentyfikowano i wyselekcjonowano wskaźniki silnie skorelowane  
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z potęgą państwa w obszarze ekonomicznym, społecznym oraz demograficznym. W oparciu  

o przyjęte zmienne niezależne została wykonana jakościowa analiza porównawcza potęg 

wybranych państw europejskich. Opracowano założenia do sub-modeli oceny potęgi 

Rzeczypospolitej Polskiej z analizowanymi państwami europejskimi. W przypadku obszaru 

ekonomicznego zaproponowano ponadto postać analityczną matematycznego modelu 

opisowego oraz przeprowadzono eksperyment symulacyjny. 

W efekcie przeprowadzonych badań doszło do zidentyfikowania podzbioru wzajemnie 

niezależnych zmiennych silnie skorelowanych z potęgą państwa w obszarze ekonomicznym, 

społecznym i demograficznym, stanowiących podstawę do wykonania weryfikowalnego 

modelu potęgi państwa, jak również składających się na ten model sub-modeli, 

poszczególnych badanych zjawisk. W trakcie badań naukowych w sferze ekonomicznej 

potęgi państw zaproponowano postać analityczną matematycznego modelu opisowego, co 

stanowi dodatkową wartość badawczą, wykraczająca poza pierwotnie przyjęte ramy 

rozprawy. Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły na opracowanie kilku modeli potęgi 

ekonomicznej dla wybranych państw europejskich, dwóch modeli statycznych oraz jednego 

modelu dynamicznego. W ramach niniejszej dysertacji przeprowadzono badania empiryczne, 

które zostały zakończone na etapie wyłonienia zmiennych niezależnych, opisujących potęgę 

państwa w obszarze społecznym i demograficznym. 

Wykonane w ramach niniejszej rozprawy badania są przyczynkiem nowej wiedzy  

w stosunku do stanu obecnego, a uzyskane rezultaty umożliwiają dalsze kontynuowanie prac 

badawczych w przyszłości. 
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