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Bezpieczeństwo jest zależne od szerokiego spektrum czynników, wśród 
których, zarówno w skali narodowej, jak i globalnej, na czołowym miejscu znajduje 
się walka z terroryzmem.  

Funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego integruje siły 
zbrojne, służby, instytucje rządowe i samorządowe, a także inne podmioty prawne. 
Przeznaczenie tego systemu sprowadza się do zapobiegania i przeciwdziałania 
zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Podstawowym zadaniem podsystemu kierowania jest 
zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działań w celu utrzymania 
bezpieczeństwa narodowego. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki 
prowadzeniu monitoringu źródeł, skali oraz rodzajów zagrożeń, które najogólniej 
można postrzegać w wymiarze militarnym i pozamilitarnym. 

Jaki jest rezultat badań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności  
w obszarze zarządzania kryzysowego? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest 
niniejsza monografia składająca się z dziewięciu zasadniczych rozdziałów.  

Treści rozdziału pierwszego odnoszą się do zarządzania kryzysowego jako 
istotnego komponentu bezpieczeństwa narodowego. Sprecyzowano w nim obszar 
badawczy dotyczący determinantów procesu zarządzania kryzysowego. Ponadto 
wskazano potrzebę wykorzystania oraz integracji systemów wspomagania decyzji. 
Podkreślono istotną rolę sił zbrojnych, policji, straży miejskiej oraz samorządów 
terytorialnych w systemie zarządzania kryzysowego.   

W kolejnej części niniejszej publikacji skoncentrowano się na określeniu 
znaczenia infrastruktury krytycznej dla poziomu bezpieczeństwa narodowego. 
Zwrócono tu szczególną uwagę na  potencjalne zagrożenia i możliwości ochrony 
infrastruktury. 

W następnym rozdziale zidentyfikowano pojęcie terroryzmu oraz 
zaprezentowano strategie działań terrorystycznych, a ponadto wskazano główne 
metody ich zwalczania. Wyróżniono różne aspekty występowania tego zjawiska, 
zarówno w obszarze kulturowym, jak i wyznaniowym.   

W dalszej części rozdziału odniesiono się do cyberzagrożeń.  
W rozdziale czwartym skupiono uwagę na różnych aspektach bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Wyartykułowane w nim treści obejmują w głównej mierze 
system bezpieczeństwa europejskiego oraz bliskowschodniego. W tej części 
monografii  zwrócono również uwagę na „aspekt gruziński” i prezentowaną  w tym 
zakresie strategię i politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Stanów 
Zjednoczonych, Rosji oraz Polski.  

Ważnym elementem monografii są spostrzeżenia koncentrujące się  
na bezpieczeństwie narodowym. Dominują tu efekty badań naukowych  
dotyczących problemów Strategii Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wskazano w nim także na rolę Marynarki Wojennej RP, Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego oraz administracji publicznej na potencjał bezpieczeństwa państwa 
polskiego. 

 
 
 

 



Na kanwie prowadzonych badań, wyrażonych w postaci treści zawartych  
w następnym rozdziale, zaprezentowano rezultaty dotyczące bezpieczeństwa 
lokalnego. Główny kierunek badawczy został skoncentrowany  na zagrożeniach  
i  związanych z nimi zadaniach administracji samorządowej oraz jednostek 
ratowniczych. 

Niewątpliwie istotnym elementem dociekań naukowych zawsze były  
i z pewnością pozostaną problemy edukacji dla bezpieczeństwa, postrzegane  
w aspekcie globalnym. W tym względzie na pierwszy plan wysuwają się problemy 
dotyczące bezpieczeństwa w procesie komunikowania, alokacji edukacji, jak 
również  podejścia metodologicznego w analizowanym obszarze. 

Nowe światło na problemy związane z bezpieczeństwem rzuca zastosowanie 
szerokiej perspektywy badawczej – podjęto bowiem badania w ujęciu 
psychologicznym, socjologicznym, pedagogicznym czy polityki społeczno-
wychowawczej państwa. Rezultaty badań w tym zakresie zostały zaprezentowane 
w rozdziale 8 niniejszej monografii.  

W ostatniej części zaprezentowano wielopłaszczyznową interpretację 
problemów bezpieczeństwa. Opisane wyniki odpowiadają specyfice szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa w analizowanym obszarze badań. 
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