
Wstęp 
 
Mamy wieki zaszczyt i przyjemność oddać w Państwa ręce kolejną  

już publikację Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, która  
omawia problematykę bezpieczeństwa z szerokiej perspektywy jego 
zróżnicowanych wymiarów definicyjnych, uwarunkowań etiologiczno-fenomeno-
logicznych oraz profilaktycznych – sposobów zapobiegania i przeciwdziałania 
zagrożeniom bezpieczeństwa – czyniąc prezentowaną analizę wielostronną i bardzo 
ciekawą. 

Publikacja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność  
a bezpieczeństwo organizacji” jest obszernym, wielowątkowym opracowaniem, 
które zmierza do odpowiedzi na pytania: Jak współcześnie skutecznie zadbać  
o bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe? Jak zadbać o bezpieczeństwo 
człowieka – we wszystkich aspektach jego życia i zdrowia? Jak zapewnić ochronę 
indywidualnych i społecznych dóbr materialnych i niematerialnych? Jak zadbać  
o bezpieczeństwo psychiczne człowieka i bezpieczeństwo organizacji? Jakie  
działania należy podjąć, by poczucie bezpieczeństwa było większe, by dawało 
satysfakcjonujące możliwości rozwoju jednostce i zbiorowości? Jak widzieć 
możliwości ochrony bezpieczeństwa państwa w perspektywie narastających 
różnicowań geopolitycznych, technicznych i technologicznych, zagrożeń i szans 
rozwoju cywilizacyjnego ludzkości? 

Zaproponowany szeroki obszar badawczy, na który wskazuje tytuł książki 
„Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” i zaangażowanie wszystkich Autorów 
zadecydowały o włączeniu w jej skład dużej liczby artykułów. Złożoność tematyczna 
publikacji, ale połączona z wewnętrznym strukturalnym uporządkowaniem jej 
elementów, dała prosty, praktycznie zrozumiały przekaz bardzo wartościowych treści 
naukowo-badawczych. 

Prezentowana publikacja – to wynik badań naukowych prowadzonych  
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu od początku jej powstania 
– od ponad 10 już lat, podejmowanych jako działalność statutowa Szkoły oraz 
indywidualne poszukiwania naukowe jej pracowników, a także zaproszonych gości 
z różnych ośrodków naukowych z Polski oraz gości – praktyków bezpieczeństwa 
(przedstawicieli różnych służb mundurowych, takich jak Policja, Straż Pożarna,  
Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służby Specjalne) – dla których problem 
bezpieczeństwa jest codzienną realizacją obowiązków zawodowych – w bardziej 
praktycznym niż naukowym wymiarze. 

Ten „dwugłos” (teorii i praktyki) w próbie odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania o bezpieczeństwo, czyni jej wynik nie tylko zróżnicowanym, a poprzez  
to – ciekawym badawczo i inspirującym intelektualnie, ale również –  
w uprawdopodobniony sposób – najbardziej trafnym także z praktycznego  
punktu widzenia – wielorakich potrzeb bieżących problemów praktyki 
bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 

 



Z tego względu, prezentowana publikacja jest adresowana zarówno  
do przedstawicieli środowiska naukowego różnych specjalności, dla których 
problematyka bezpieczeństwa jest koniecznością rozwoju naukowego; do 
studentów kierunków „bezpieczeństwo narodowe”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, 
„bezpieczeństwo zdrowotne”, „prawo”, „administracja”, „pedagogika”, „socjologia”; 
ale także – do praktyków bezpieczeństwa: policjantów, wojskowych, funkcjonariuszy 
służb specjalnych, pracowników ochrony osób i mienia, strażaków, sędziów, 
prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, którzy na kartach  
tej książki mogą z łatwością odnaleźć wiele odpowiedzi na konkretne wyzwania 
swojej zawodowej pracy. 

Zapraszamy do lektury. 
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