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WSTĘP 

 

Jednym z podstawowych zadań państwa, wynikających z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, jest zapewnienie swoim obywatelom szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa, jednej z podstawowych potrzeb człowieka  

(art. 5 Konstytucji RP)
1
. Również Polska Strategia Bezpieczeństwa 

Narodowego RP z 2007 roku jednoznacznie stwierdza, że Nadrzędnym 

celem strategicznym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie korzystnych 

i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych poprzez 

eliminację zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz 

odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwań i umiejętne 

wykorzystywanie pojawiających się szans
2
. Cel powyższy może być 

osiągnięty w wyniku stworzenia spójnych przepisów prawnych, 

doskonalenia działalności i umiejętności wszystkich związanych  

z bezpieczeństwem państwa podmiotów zarówno państwowych jak  

i społecznych. Dzisiaj bezpieczeństwo pojmowane jest w szerszym zakresie 

i nie obejmuje tylko kwestii militarnych, ale również kwestie polityczne, 

gospodarcze, techniczne, ekologiczne, społeczne oraz humanitarne.  

Problematyka bezpieczeństwa państwa i człowieka oraz wszelkich 

zagrożeń, od dłuższego czasu, szczególnie po ataku terrorystycznym, jaki 

został dokonany 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie 

oraz w wyniku permanentnych zmian klimatycznych, których jesteśmy 

naocznymi świadkami niemal każdego dnia, jest obiektem zainteresowań 

i badań empirycznych środowiska naukowego i politycznego nie tylko  

w Polsce ale i na świecie. Bezpieczeństwo jest bardzo mocno związane 

zarówno z życiem jak i rozwojem człowieka oraz dziejami państw. 

Wraz z rozwojem postępu cywilizacyjnego i nowych technologii, 

wzrasta poziom i zasięg zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

wywołanych funkcjonowaniem sił naturalnych i działalnością człowieka, 

przyczyniających się do różnego rodzaju katastrof i awarii technicznych, 

które zakłócają poczucie bezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą występować 

zarówno w czasie pokoju (kryzysu) i wojny.  

                                                 
1
 Dz. U. z 1997, Nr 78, poz.483 

2
 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007 

 



8 

 

Człowiek, od najdawniejszych czasów, zmaga się z rożnymi 

zagrożeniami. Na początku były to niebezpieczeństwa naturalne ze strony 

dzikich zwierząt, wybuchy wulkanów, gwałtowne burze, wyładowania 

atmosferyczne, pożary, nadmierne opady deszczu i śniegu, wylewy rzek, 

powodzie, silne mrozy, zawały (skalne i powalone drzewa) itp. W miarę 

rozwoju ludzkości, coraz częściej zagrożeniem dla ich mienia i środowiska 

naturalnego stawały się wojny (konflikty zbrojne). Zwłaszcza, że  

z upływem czasu rosła ich siła niszczycielska. Wpłynął na to szybki postęp 

nauki i techniki. Szczególnie w sposób drastyczny udowodniły to pierwsza i 

druga wojna światowa, a później większe konflikty lokalne (koreański, 

wietnamski i inne). 

Bezpieczeństwo w życiu każdego człowieka, bez względu na wygląd, 

kolor skóry, charakter, wykształcenie, stan posiadania czy przekonania 

polityczne, jest bardzo ważne, gdyż każdy chce żyć bez zagrożeń, chce 

realizować swoje plany życiowe, rozwijać się intelektualnie. Ludzkość nie 

chce żyć w ciągłym strachu, jak to było za czasów zimnej wojny, gdzie  

w każdej chwili groziła światu zagłada w wyniku ataku atomowego jednej 

ze stron przeciwstawnych sobie obozów
3
. 

Po rozpadzie układu bipolarnego nastąpiło zdecydowane zmniejszenie 

zagrożenia militarnego na dużą skalę, w tym atomowego. Eksperci 

twierdzą, że obecnie niewiele nam zagraża, ale narastające tu i ówdzie 

nastroje szowinistyczne i fanatyzm religijny nie wykluczają takiego 

niebezpieczeństwa  

w odległej perspektywie. Należy zdawać sobie sprawę, jakie 

niebezpieczeństwo zagraża ludziom ze strony zgromadzonych przez 

człowieka głowic nuklearnych w różnych krajach. Według danych 

Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem 

(SIPRI), strategiczny arsenał nuklearny USA wynosi 7256 głowic z tego 

2150 jest w gotowości operacyjnej, Rosji 8500 głowic, z tego 1,8 tyś. z nich 

utrzymywana jest w gotowości operacyjnej, Wielkiej Brytanii 225 głowic, 

w tym 160 w stanie gotowości operacyjnej, Francji 300 głowic, Chin 250 

                                                 
3
 W okresie konfrontacji między NATO a Układem Warszawskim był opracowany plan 

stworzenia na naszym terytorium buforu jądrowego wzdłuż Odry i Wisły w postaci 

zaporowych stref zniszczeń i skażeń promieniotwórczych. W wypadku konfliktu 

atomowego oznaczało to fizyczną i biologiczną zagładę Polski. 
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głowic. Arsenał nuklearny Pakistanu, Indii i Izraela wynosi po 100 głowic 

jądrowych, natomiast Korea Północna, według ekspertów, dysponuje 

kilkoma bombami atomowymi
4
. Moc tych ładunków wielokrotnie 

przewyższa siłę potrzebną do unicestwienia gatunku ludzkiego, zwierząt, 

a także środowiska. Dużą niewiadomą, po rozpadzie byłego Związku 

Radzieckiego, są do dzisiaj zaginione walizeczki z kodami do uruchamiania 

głowic jądrowych. Nie wiemy w czyich rękach mogą się one znajdować,  

a co za tym idzie, w każdej chwili grozi nam poważne zagrożenie  

z niewiadomego miejsca. Oby one nie znalazły się w posiadaniu grup 

terrorystycznych, bo możemy sobie wyobrazić, czym to może się skończyć. 

Według wypowiedzi Shannona Kile z SIPRI, broń nuklearna nadal jest 

wyznacznikiem międzynarodowego statusu i siły.  

Polska jest narażona na różne zagrożenia, które wynikają między 

innymi z jej położenia geograficznego, potencjału ekonomicznego 

i militarnego, aktywności międzynarodowej oraz przynależności do struktur 

NATO. 

Obecny współczesny świat musi stawić czoło nowemu wyzwaniu,  

jakim jest terroryzm, tzw. dżuma XX i XXI wieku. Dzisiaj, oprócz 

terroryzmu, zagrażają człowiekowi i państwu nie wojny na szeroką skalę, 

lecz cywilizacja, a pośrednio natura i negatywna działalność człowieka, 

czego wynikiem są zagrożenia nadzwyczajne. Zagrożenia pozamilitarne 

stały się groźniejsze od wojennych. Do zagrożeń pozamilitarnych zaliczamy 

klęski żywiołowe, które są wywołane działaniami sił natury jak powodzie, 

pożary, wichury, huragany, susze itp. Ze względu na zmiany klimatyczne  

na świecie, z roku na rok ich liczba stale wzrasta. Również choroby 

cywilizacyjne stanowią istotne zagrożenie dla człowieka, jego życia  

i zdrowia.  

Podstawą przedstawionej monografii są wyniki badań naukowych,  

a także studia i analiza materiałów źródłowych. 

Przedmiotem badań podjętych w opracowaniu są wybrane zagrożenia 

dla bezpieczeństwa państwa i człowieka, wynikające z jego otoczenia. 

Autor podjął próbę przedstawienia niektórych zagrożeń czasu pokoju  

i wojny. 

                                                 
4
 SIPRI, FAS, The Guardian 
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W procesie badań naukowych, istotnym etapem jest ustalenie celu  

badań. Za cel poznania naukowego uważa się przeważnie efekt, do którego 

prowadzi działalność badacza. „Cel badań, czyli określenie tego, do czego 

zmierza badacz w swoim działaniu”
5
. 

Zgodnie z podziałem celów, możemy wyróżnić cele zewnętrzne  

i wewnętrzne. Cele zewnętrzne wynikają z funkcji, jakie pełni nauka  

w społeczeństwie, w życiu ludzi, gdy jest stosowana do realizacji pewnych 

zadań teoretycznych lub praktycznych. Cele wewnętrzne to cele, jakie  

badacz stawia sobie bezpośrednio w swojej pracy badawczej, cele czysto 

poznawcze. 

W kontekście rozważań, głównym celem pracy jest: w oparciu  

o analizę aktualnych i hipotetycznych zagrożeń określenie czynników, 

które mają wpływ na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 

państwa i człowieka oraz przedstawienie skutków zagrożeń dla życia  

i zdrowia człowieka oraz środowiska, w którym żyje człowiek, a także 

wypracowanie przedsięwzięć pozwalających na uprzedzenie  

i likwidację zaistniałych lub hipotetycznych zagrożeń. 

Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia procesu badań naukowych  

jest sformułowanie i sprecyzowanie problemu badawczego, którego 

następstwem będzie przyjęcie określonego tematu i wytyczenie celów. 

Znaczenie słowa „problem”, pochodzące z języka greckiego (problem)  

i oznaczające m.in. „przeszkodę” lub „trudności” koncentruje się wokół 

określonej kwestii. Nie każde jednak pytanie, jakie sobie stawiamy, może 

być problemem badawczym. S. Nowak uważa, że problem badawczy to tyle, 

co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć 

badanie
6
. Natomiast J. Pieter widzi problem badawczy jako swoiste pytanie, 

określające jakość i rozmiar pewnej niewiedzy (pewnego braku  

w dotychczasowej wiedzy) oraz cel i granicę pracy naukowej
7
. 

Cel badań, a także baza faktów zebranych w toku analizy literatury  

i materiałów źródłowych, stanowią zasadniczą przesłankę głównego 

                                                 
5
 W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1981, s. 47 

6
 S. Nowak,: Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1970,  

s. 214 
7
 J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa 1967, s. 67 



11 

 

problemu badawczego, który sformułowano w postaci następującego 

pytania:  

Z jakimi zagrożeniami, dla bezpieczeństwa państwa oraz człowieka, 

mamy do czynienia, co wywołuje te zagrożenia i jakie są ich skutki oraz 

jaki one mają wpływ na bezpieczeństwo państwa, człowieka oraz na 

środowisko?  

Rozwiązanie tak sformułowanego głównego problemu badawczego 

wymaga poszukiwania odpowiedzi na szereg dodatkowych pytań, które  

w swej istocie stanowią następujące szczegółowe problemy badawcze: 

 W jakim stopniu rozwój przemysłu i postęp techniczny wpływają  

na powstanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka? 

 Jakie są przyczyny powstawania zagrożeń? 

 W jakim stopniu człowiek przyczynia się do powstania zagrożeń 

okresu pokoju, kryzysu i wojny? 

 Czy człowiek jest w stanie powstrzymać zagrożenia, z jakimi ma  

do czynienia na co dzień? 

 Jakie są skutki zagrożeń okresu pokoju i wojny? 

 Jakie potencjalne szkody niosą ze sobą zagrożenia? 

 Jakie należy podjąć działania dla przeciwdziałania realnym  

i hipotetycznym zagrożeniom, które zapewniałyby stabilny rozwój 

państwa i człowieka? 

Efektywne przeprowadzenie badań naukowych wymaga, oprócz  

sprecyzowania problemów badawczych, także wysunięcia hipotezy 

roboczej. Słowo „hipoteza” wywodzi się z języka greckiego (hypothesis)  

i oznacza dosłownie „podkład” lub „przypuszczenie”. W pracach 

naukowych najczęściej wykorzystywane jest to drugie znaczenie. 

Hipoteza robocza stanowi stwierdzenie, co do którego istnieje pewne 

prawdopodobieństwo, że jest właściwym rozwiązaniem sformułowanych 

uprzednio problemów badawczych, a więc zawsze występuje jako założenie 

badań, nigdy zaś ich rezultat lub płynący z nich wniosek. 

Autor podjął próbę badań empirycznych, mających na celu dostarczenie 

niezbędnej wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i obywatela. 

Podstawą przedstawionych w niniejszym opracowaniu faktów są wyniki 
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badań naukowych, a także studiów i analiz materiałów źródłowych oraz 

literatury przedmiotu. 

Biorąc za podstawę cel i problemy badawcze oraz przeprowadzoną 

analizę literatury przedmiotu oraz poczynione obserwacje procesów 

zagrożeń, sformułowano hipotezę roboczą: Rozwój przemysłu i postęp 

naukowo-techniczny, zmiana warunków społecznych, klimatycznych 

oraz systematyczna ingerencja człowieka w przyrodę, przyczyniają się 

do wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywatela, a także do 

degradacji środowiska naturalnego. Zagrożenia zmieniającego się 

środowiska naturalnego wymagają zastosowania nadzwyczajnych 

środków dla przeciwdziałania realnym i hipotetycznym zagrożeniom, 

które zapewniałyby stabilny rozwój państwa i człowieka. 

Proces badawczy, jak każdy proces poznawczy, jest …świadomą celową 

i zamierzoną czynnością poznanego podmiotu. Wszelka zaś działalność, 

która ma prowadzić do określonego celu, powinna być sterowana 

metodycznie za pomocą określonych reguł i wskazań determinujących  

i kontrolujących postępowanie człowieka
8
. Szukając odpowiedzi na 

postawione pytania, każdy badacz zmuszony jest odnieść się do określonych 

sposobów i metod działania
9
. 

Duża liczba i różnorodność czynników, które mają wpływ na 

zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i człowieka spowodowały, że w 

badaniach wykorzystano metody badawcze teoretyczne oraz empiryczne. 

W celu weryfikacji sprecyzowanej hipotezy roboczej oraz rozwiązania 

problemów wynikających z celów badawczych, po przestudiowaniu  

literatury metodologicznej, autor posłużył się następującymi metodami  

badawczymi: 

 podejściem systemowym; 

 indukcją; 

 analizą i syntezą; 

 obserwacją naukową; 

                                                 
8
 J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 12995, s. 60 

9
 Przez metodę badawczą rozumiemy… zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów 

koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej całość postępowania 

badacza, zmierzające go do rozwiązywania określonego problemu naukowego.  

M. Łobucki: Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978, s. 115 
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 metodami statystycznymi (elementami statystyki opisowej: tabelami, 

opisem liczbowym, wykresami). 

Opracowując materiał, autor wykorzystał dostępną literaturę 

przedmiotu, badania własne, badania przeprowadzone przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Statystyczny, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Komendę Główną Policji oraz badania 

dokumentów w jednostkach administracji samorządowej oraz akty prawne. 

Kolejnym krokiem procedury badawczej jest wybór technik 

badawczych, które pełnią służebną rolę wobec metod badawczych. 

Techniką, jaką zastosowano w badaniach, jest analiza dokumentów. 

Po określeniu metod i technik badawczych, przystąpiono do wyboru 

i opracowania narzędzi badawczych. Zastosowane w badaniach narzędzia 

badawcze umożliwiły zdobyć autorowi obszerną wiedzę z zakresu 

omawianego problemu. 

Problematykę zagrożeń bezpieczeństwa państwa i człowieka omówiono 

w sześciu rozdziałach.  

W rozdziale pierwszym przedstawiono zagrożenia dla bezpieczeństwa 

państwa oraz ich podział. Omówiono powiadamianie i ostrzeganie  

o zbliżających się zagrożeniach, a także postępowanie po ogłoszeniu 

sygnałów alarmowych. 

W rozdziale drugim omówiono zagrożenia okresu pokoju, w tym  

zagrożenia naturalne, cywilizacyjne, synergiczne oraz przedstawiono, jakie 

koszty ponosi skarb państwa i obywatele w wyniku zagrożeń naturalnych. 

Trzeci rozdział przedstawia największe zagrożenia współczesnego 

świata, jakimi są: terroryzm, bioterroryzm oraz cyberterroryzm. 

Przedstawiono rolę i zadania służb odpowiedzialnych za utrzymanie 

bezpieczeństwa w czasie ataku bioterrorystycznego (Policja, Straż Pożarna). 

Czwarty rozdział poświęcony jest niektórym zagrożeniom okresu  

wojny (zagrożenia dla obronności państwa, radiologiczne, zagrożenia 

spowodowane niebezpiecznymi środkami chemicznymi, zagrożenia 

pożarowe i powodziowe). 

Piąty rozdział przedstawia procedury postępowania w sytuacji 

niektórych zagrożeń, takich jak powodzie, silne wiatry, pożary, zagrożenia 

radiologiczne oraz podłożenia materiału wybuchowego, bomby. 
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W szóstym rozdziale omówiona jest ewakuacja ludzi i zwierząt  

w czasie zagrożeń celem zminimalizowania stopnia zagrożenia, strat 

ludzkich i materialnych. Również przedstawia się planowanie ewakuacji,  

by zrealizować ją sprawnie i właściwie. 

W okresie przygotowania monografii autor uczestniczył w wielu  

konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, co umożliwiło mu  

nawiązanie kontaktu z badaczami problematyki bezpieczeństwa i zagrożeń  

z ośrodków naukowych w Polsce, poznał ich opinię na niniejszy temat. 

Uważam, że przedstawiona problematyka zagrożeń bezpieczeństwa 

państwa i człowieka bardziej przybliży czytelnikom tematykę zagrożeń,  

z jakimi może spotkać się każdy z nas w czasie pokoju (kryzysu) i wojny 

oraz wyjaśni, jakie skutki niosą ze sobą zagrożenia okresu pokoju (kryzysu) 

i wojny, a także powinna pomóc w analizie zagrożeń dnia dzisiejszego. 

 


