
SPIS TREŚCI 
 
Słowo wstępne ........................................................................................................ 11 
 

Zamiast wstępu 
Nowa „architektura” bezpieczeństwa europejskiego? 
(Ryszard M. MACHNIKOWSKI)............................................................................. 13 
 

ROZDZIAŁ I 
Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa ............................................................. 33 
 

Zarys charakterystyki środowiska bezpieczeństwa Regionu Bałtyckiego  
(Andrzej BURSZTYŃSKI) ...................................................................................... 35 
 

Bałkany europejskie. Rzeczywistość niejednoznaczna 
(Agata JAGIEŁŁO, Jarosław TONDERA) ............................................................ 49 
 

Wojna w Wietnamie – pierwsza wojna asymetryczna w dziejach najnowszych  
(Eugeniusz JANUŁA) ............................................................................................ 63 
 

Źródła fundamentalizmu islamskiego 
(Sebastian NIEDZWIECKI) .................................................................................... 71 
 

Organizacja ucząca się i wychowująca w obliczu nowych wojen 
(Robert WIERZBIŃSKI, Marek PAWLAK) ............................................................ 83 
 

Dylemat bezpieczeństwa na stulecie wybuchu Wielkiej Wojny 
(Stanisław PISKORZ) ............................................................................................ 91 
 

Geopolityka i Polska 
(Eugeniusz JANUŁA) .......................................................................................... 103 
 

ROZDZIAŁ II 
Militarne aspekty bezpieczenstwa RP .................................................................. 113 
 

Rola i zadania Biura Bezpieczeństwa Narodowego w systemie bezpieczeństwa 
państwa 
(Marek PASZKOWSKI) ........................................................................................ 115 
 

Polskie kontyngenty wojskowe w misjach poza granicami kraju 
(Józef KUBICA) .................................................................................................... 135 
 

Misje pokojowe – walka o międzynarodowe bezpieczeństwo czy niepotrzebny 
wzrost zagrożenia dla Polski z perspektywy studentów WSB 
(Aleksandra HADZIŃSKA-WYROBEK)..............................................................167 
 

Bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej 
(Marek ILNICKI ) .................................................................................................. 153 
 

Bezpieczeństwo Polski z perspektywy działań zbrojnych w obszarze nadmorskim – 
system łączności komponentu lądowego SZ RP 
(Maciej MARCZYK ) ............................................................................................. 163 
 

Kampania 1939 roku na Górnym Śląsku 
(Karolina POBIEDZIŃSKA).................................................................................175  
 

 



ROZDZIAŁ III 
Terroryzm i cyberprzestrzeń w obszarach bezpieczeństwa ................................. 183 
 

Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej – Francja 
(Tomasz BĄK) ...................................................................................................... 185 
 

Prawne aspekty przeciwdziałania terroryzmowi i piractwu morskiemu 
(Aleksandra ŁYSIK) ............................................................................................. 195 
 

Metody zwalczania terroryzmu w wybranych krajach 
(Małgorzata REJMAN-KAROLEWSKA, Albert KAROLEWSKI) ....................... 207 
 

Cyberprzestrzeń w perspektywie bezpieczeństwa międzynarodowego 
(Bogusław OLSZEWSKI) .................................................................................... 221 
 

Cyberprzestrzeń jako miejsce działania wywiadu gospodarczego Chińskiej 
Republiki Ludowej 
(Tomasz PODOLAK) ........................................................................................... 229 
 

ROZDZIAŁ IV 
Policja w obszarze bezpieczeństwa ...................................................................... 239 
 

Rola i zadania policji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Mariusz MICHALSKI) ......................................................................................... 241 
 

Rola policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie programu 
„Bezpieczny senior w przestrzeni miejskiej” 
(Monika ŻAK, Michał ZIELONKA) ...................................................................... 247 
 

Współpraca policji i obywateli w Stanach Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych 
(Krzysztof DEREŃ) .............................................................................................. 263 
 

Rzecznik prasowy jako głos policji podczas sytuacji kryzysowych. Zarys 
funkcjonowania służb prasowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze 
(Waldemar LASZECKI).… ................................................................................... 275 
 

ROZDZIAŁ V 
Przestępczość a bezpieczeństwo ......................................................................... 291 
 

Instytucja „zakupu kontrolowanego” – uregulowania prawne, wymogi formalne, 
możliwości wykorzystania procesowego 
(Nina STĘPNICKA) .............................................................................................. 293 
 

Korupcja a zamówienia publiczne w Polsce – zagrożenia, metody przeciwdziałania 
oraz zwalczania 
(Marcin PIĄTEK) .................................................................................................. 301 
 

Sprawcy przestępstw przeciwko mieniu z terenu województwa śląskiego  
w świetle badań aktowych za lata 2004-2012 
(Jerzy GĄSIOROWSKI).......................................................................................315 
 

Uczeń jako nieletni sprawca bądź ofiara czynu karalnego 
(Izabela KOCOT-LIS) ........................................................................................... 337 
 



Stadionowa mowa nienawiści 
(Krzysztof PRENDECKI) ..................................................................................... 351 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zarządzanie kryzysowe a bezpieczenstwo ........................................................... 367 
 

Zarządzanie kryzysowe jako perspektywa bezpieczeństwa 
(Weronika BEDNARCZYK) ................................................................................. 369 
 

Współczesne uwarunkowania procesu zarządzania kryzysowego 
(Andrzej GAŁECKI) ............................................................................................. 379 
 

Analiza zagrożeń infrastruktury krytycznej na przykładzie powiatu  
Świętochłowice 
(Marcin KRAUSE, Natalia GOŁĄB) .................................................................... 389 
 

The impact of spatial planning on the effectiveness of flood prevention system  
in Poland 
(Grzegorz PIETREK) ............................................................................................ 403 
 

Zarządzanie kapitałem ludzkim – szanse i zagrożenia 
(Aleksandra NOWIK) ........................................................................................... 417 
 

W miejsce zakończenia 
Zanim znajdziesz się w tłumie. Warto wiedzieć 
(Andrzej KAMIŃSKI) ............................................................................................ 427 
 

Noty o autorach .....................................................................................................443 

 
 


