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Bezpieczeństwo oceniane, rozpatrywane i definiowane wieloaspektowo jako 
stan, czy też proces jest nam niezbędne do utrzymania międzynarodowego ładu: 
politycznego, terytorialnego, ekonomicznego i ekologicznego. Ma ono również 
kapitalne znaczenie dla bytu państwa i jednostki, jego niezakłóconego 
funkcjonowania i pożądanego harmonijnego rozwoju. Stąd też dążenie do 
uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa, jego utrzymanie oraz 
gwarantowanie w bliskiej i dalszej perspektywie jest niezbywalnym obowiązkiem 
obecnych i przyszłych decydentów. 

Podejmowanie stosownych decyzji obarczone jest coraz ostrzej 
zarysowującym się dylematem dotyczącym zachowania odpowiednich proporcji 
pomiędzy ograniczeniami, niedogodnościami i wymaganiami wprowadzanymi  
w trosce o zachowanie bezpieczeństwa a prawami, swobodami i ułatwieniami 
wynikającymi z godności człowieka oraz ze standardów funkcjonalnych 
współczesnego świata. Rozstrzygnięcia zapadają na najwyższych szczeblach 
władzy demokratycznych państw oraz na forach ogólnoświatowych i regionalnych 
organizacji międzynarodowych. Obowiązujące regulacje organizacyjno-prawne, 
misje i cele określane w strategiach rozwojowych, koncepcjach funkcjonalnych, jak 
również formy i metody przyjmowane w planach, programach działania winny 
stanowić wypadkową idei politycznej, doświadczeń praktycznych i wiedzy 
naukowej.  

Bezpieczeństwo odczuwane subiektywnie bądź występujące jako obiektywny 
stan wolny od zagrożeń, stan w którym przejmujemy nad sytuacjami kryzysowymi 
kontrolę, oddalamy lub minimalizujemy destrukcyjne oddziaływanie na chronione 
wartości zawsze sprzyja zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Te zaś, przy swojej 
rodzajowej rozpiętości, obejmują praktycznie wszystkie dziedziny życia, które  
z kolei stanowią przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin nauki zgrupowanych 
głównie w bloku nauk społecznych. Dlatego właśnie przeciwstawienie się 
zagrożeniom współczesnego świata stanowi akcentowane przez nas wyzwanie dla 
nauk społecznych. 

Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka ich wystąpienia oraz środki zaradcze 
przywracające stan bezpieczeństwa stanowią uogólniony, wiodący temat 
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu 29 artykułów. Autorzy wywodzący się  
z różnych środowisk naukowych i zawodowych prezentują wyniki swoich badań 
ukierunkowanych na bezpieczeństwo człowieka i otaczającego go świata  
w kontekście istniejących i prognozowanych wyzwań, szans i zagrożeń.  

Wymienione uwarunkowania towarzyszące bezpieczeństwu ulegają 
przeobrażeniom zależnym od człowieka, bądź występującym samoistnie,  
a ponadto wpływają na kierunki i efekty rozwoju cywilizacji. Wymagają one zatem 
permanentnych badań ułatwiających dokonywanie optymalnych wyborów, tak  
w zakresie hierarchizacji potrzeb ludzkich oraz sposobów ich zabezpieczenia, jak  
i perspektywicznych wskazań, zaleceń, rekomendacji. Dodatkową inspiracją by 
zaprosić ekspertów do zaprezentowania swoich przemyśleń na stronach 
 
 
 

 



przedkładanej czytelnikowi książki jest umożliwienie środowiskom akademickim  
i praktykom wielu specjalizacji skorzystania z problemowo usystematyzowanego 
zbioru materiałów zorientowanego na los człowieka i czynniki kształtujące jego 
środowisko w XXI wieku. 

Mamy nadzieję, że tematyczna wielość obszarów i problemów badawczych 
stanowi dodatkowy walor tej publikacji zachęcający do uwzględnienia 
przedstawionych poglądów w dalszych rozważaniach teoretycznych lub 
utylitarnego spożytkowania skonkretyzowanych autorskich tez. 
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