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Problem kształtowania bezpieczeństwa wyznacza jedno z najważniejszych 

zadań stojących przed każdym współczesnym państwem, a uwzględniając 
sytuację polityczno-militarną za naszą wschodnią granicą, jawi się jako niezwykle 
aktualny. Kluczową rolę w konstytuowaniu i utrzymaniu właściwego poziomu 
bezpieczeństwa państwa odgrywają strategia i polityka narodowa oraz organizacja 
sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa narodowego, przygotowanego  
na eliminację wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz, a może szczególnie, 
edukacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa. Wiedza dotycząca istoty 
współczesnego bezpieczeństwa państwa wyznacza bowiem także zakres 
samookreślenia się człowieka – obywatela i odniesienia do podstawowych  
potrzeb egzystencjalnych i materialnych, a także wartości narodowych. Realizacja 
tych potrzeb rozumiana jest najogólniej jako ochrona życia i zdrowia oraz 
ponadczasowych wartości etycznych, mienia i środowiska, a także instytucji 
państwowych przed zagrożeniami ze strony sił przyrody i działalności człowieka. 
Neutralizacja tych zagrożeń stanowić musi priorytetowy cel państwa, gdyż od 
właściwego zarządzania bezpieczeństwem zależy przetrwanie oraz zapewnienie 
właściwych warunków życia i rozwoju obecnego i przyszłego pokolenia Polaków. 
Wielkiego znaczenia dla tworzenia bezpieczeństwa w skali całego kraju nabiera 
stworzenie nadrzędnych i integralnych planów obrony życia i zdrowia ludzkiego 
oraz ochrony infrastruktury państwowej. Wartości nabiera również ukierunkowanie 
działań na możliwie pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego zarówno  
w organizacjach państwowych i samorządowych, jak i komercyjnych instytucjach 
ochronnych. 

Kończąca się pierwsza dekada XXI wieku to czas, w którym perspektywa 
zmiany paradygmatu myślenia o bezpieczeństwie zyskuje odpowiedni dystans 
historyczny, pozwalający w sposób obiektywny dokonać analizy stosunkowo 
nowego rozumienia zagrożeń i metod ich zapobiegania. Nadzieja ludzkości na 
nastanie trwałego pokoju po zakończeniu konfliktów i konfrontacji potencjałów 
militarnych Układu Warszawskiego i NATO okazała się płonna. Świat okazał  
się areną zmagań sił asymetrycznych, ukrytych i złowrogich, paraliżujących  
plany rozwojowe jednostek i społeczeństw. Ludzkość została pozbawiona złudzeń 
na szczęśliwe, niczym niezakłócone życie w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. 
Jakościowo nowy rodzaj zagrożeń powstał w wyniku zmian ilościowych, 
zwielokrotnienia znanych dotąd sił i niebezpieczeństw występujących niegdyś na 
znacznie mniejszą skalę. Należą do nich zapewne wszelkie odmiany działań 
terrorystycznych, proliferacja broni masowego rażenia, ale także zagrożenia 
wynikające z działalności człowieka, katastrof technicznych oraz klęsk żywiołowych 
wywołanych zmianami klimatycznymi. 

W obliczu nowych wyzwań i zagrożeń ogromnego znaczenia nabierają  
plany strategiczne państwa w zakresie neutralizacji ilościowo i jakościowo 
odmiennych niebezpieczeństw. Realizacja podstawowej funkcji państwa i innych 
zorganizowanych podmiotów wymaga wnikliwej analizy istniejących zagrożeń oraz 
oszacowania dostępnych sił i środków, których można użyć w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony podstawowych wartości egzystencjalnych i materialnych 
obywateli.  

 



Tworzenie i doskonalenie strategicznych rozwiązań aktywujących całość 
posiadanego asortymentu ochrony ludności oraz infrastruktury krytycznej państwa 
zyskuje nowe znaczenie poprzez zmianę uwarunkowań współczesnego 
środowiska bezpieczeństwa. Świat wchodzi w następny, jakościowo inny etap 
rozwoju, charakteryzujący się rewolucyjnymi zmianami w zakresie przekazu  
i gromadzenia informacji, niespotykanego dotąd w historii postępu techniczno-
technologicznego oraz galopującej globalizacji. Nic więc dziwnego, że nowy 
sposób myślenia o bezpieczeństwie wyznaczany jest poprzez ilość i jakość 
posiadanej wiedzy i informacji, stanowiącej stały element zarówno w obronności, 
gospodarce, jak i stosunkach międzyludzkich. Na tym tle radykalnej zmianie 
ulegają również warunki, potrzeby oraz możliwości zabezpieczenia państwa. Jeśli 
bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą, egzystencjalną wartością i potrzebą 
narodu oraz priorytetowym celem działań jego organizacji państwowej, oczywiste 
jest, że wiedza i mądrość z zakresu bezpieczeństwa narodowego stanowią 
szczególnie ważny, pożądany i poszukiwany zasób i narzędzie tworzenia oraz 
zapewniania bezpieczeństwa. 

Wiedza zatem stanowi podstawę, na której osadzać się musi proces 
konstytuowania i generowania bezpieczeństwa. Stanowi ona warunek konieczny 
kształtowania podstaw strategicznych zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, jak i jego miejsca w strukturach europejskich, a jej stan jest uzależniony 
od prowadzonych w tym kierunku badań naukowych i systemu edukacji, 
realizowanej w obszarze bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego.  

Zatem badania dotyczyć winny obszarów aktywności państwa w zasadniczym 
zmaganiu do jego postępu cywilizacyjnego, rozwoju społecznego i gospodarczego 
jako potencjału bezpieczeństwa, mają to być badania interdyscyplinarne. 

Przedmiot badań nauk o obronności obejmuje problematykę obronną państwa 
w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, 
sztuki operacyjnej i taktyki. Przedmiotem badań tej dyscypliny są przygotowania 
obronne państwa i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych,  
a także organizacja i prowadzenie działań obronnych, operacji wojskowych, 
dowodzenie oraz szkolenie wojsk. Badania w tej dyscyplinie powinny służyć 
tworzeniu podstaw teoretycznych i rozwojowi systemu obronnego państwa oraz 
teorii sztuki wojennej i kierowania wojskami.  

Przedmiotem badań nauk o bezpieczeństwie są współczesne systemy 
bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie  
na różnych poziomach organizacyjnych. Systemy te obejmują działania instytucji  
o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców  
i organizacji społecznych. Badania w zakresie tej dyscypliny powinny służyć 
tworzeniu teoretycznych podstaw i rozwojowi systemów bezpieczeństwa 
międzynarodowego i narodowego oraz systemów operacyjnych funkcjonujących  
w obszarze bezpieczeństwa. 

Problematyka ta była tematem obrad III Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej z cyklu „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” pt. Jednostki, grupy 
i społeczeństwa, która odbyła się w dniach 3-5 grudnia 2014 r. w Zakopanem. 
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Niniejsza monografia, efekt obrad konferencji, wyrażona w szeregu artykułów, 
jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich 
likwidacji. Poruszone w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa 
w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku. 
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