
Streszczenie: Celem rozprawy jest przedstawienie i analiza problemu bezpieczeństwa narodowego 

Japonii na początku XXI wieku w oparciu o szerokie ujęcie omawianego problemu, łączące w sobie 

jego militarne, polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne aspekty. W rozdziale 

pierwszym przedstawione zostały najważniejsze cechy polityki bezpieczeństwa narodowego, 

określone zostały ramy teoretyczne zastosowane w pracy oraz specyfika Japonii jako podmiotu 

prowadzącego politykę bezpieczeństwa narodowego. Rozdział drugi zawiera określenie wyzwań 

polityki bezpieczeństwa narodowego Japonii, ich uwarunkowania, moment sekurytyzacji oraz 

akceptację społeczną dla pojmowania problemu w tej kategorii. W rozdziale trzecim 

przedstawione oraz poddane analizie zostały najważniejsze koncepcje bezpieczeństwa 

narodowego dla określonych wcześniej wyzwań. W rozdziale czwartym omówiona została 

realizacja polityki bezpieczeństwa narodowego w oparciu o przedstawione w poprzednim rozdziale 

koncepcje. W rozdziale piątym zostały przedstawione prognozy dotyczące poszczególnych 

płaszczyzn oraz wyzwań polityki bezpieczeństwa narodowego. Praca została oparta przede 

wszystkim na ramach analitycznych wprowadzonych przez szkołę kopenhaską nauk o 

bezpieczeństwie.  Praca bazuje na materiale źródłowym takim, jak rządowe oraz międzynarodowe 

dokumenty, analizy, akty prawne, oświadczenia i inne, jak i dotychczasowy stan literatury w 

zakresie objętym pracą. 
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National security policy of Japan at the beginning of XXI century 

Summary: The aim of the dissertation is to present and analyze the problem of Japan's national 

security at the beginning of the 21st century based on a broad approach to the analyzed problem, 

combining its military, political, economic, societal and ecological aspects. The first chapter 

presents the most important characteristics of the national security policy, defines the theoretical 

framework applied in dissertation and specifies the unique aspects of Japan as the entity that 

conducts the national security policy. The second chapter defines the challenges of national 

security policy of Japan, their conditions, the moment of securitization and social acceptance for 

understanding the problem in this category. The third chapter presents and analyzes the most 

important concepts of national security for challenges underlined in previous chapter. The fourth 

chapter discusses the implementation of national security policy based on the concepts presented 

in the previous chapter. The fifth chapter presents predictions concerning both the aspect of 

layers of national security policy of Japan and individual challenges presented in previous chapters. 

The dissertation was based primarily on the analytical framework introduced by the Copenhagen 

school of security studies. The dissertation was based on source material such as governmental 

and international documents, analyzes, legal acts, statements and other, as well as the current 

state of literature in the area covered by the work. 
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