
WPROWADZENIE 

 
10-lecie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej 

było tematem wiodącym kolejnej już, X Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
z cyklu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Ten podwójny jubileusz został dostrzeżony 
i doceniony przez Uczestników konferencji. 

Przez większość Polaków fakt istnienia i funkcjonowania RP w strukturach UE 
odbierany jest jako dodatkowy gwarant bezpieczeństwa i jeden z warunków 

prowadzenia sprawnego oraz spokojnego życia rodzinnego i zawodowego. 

Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo (niezależnie od typu czy rodzaju) 
nie jest dane na zawsze i uzależnione jest od istnienia wielu przesłanek, na które 
jednostka zazwyczaj nie ma wpływu. Żyjąc w XXI w., w centrum Europy, nie 
możemy zapominać o tragicznej historii naszego narodu, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
działania wojenne prowadzone są w sąsiadującym z nami państwem. 
Sytuacja społeczno-polityczna na Ukrainie sprawiła, że musimy zdawać sobie 
sprawę z faktycznych i potencjalnych zagrożeń. Nasza obecność w UE, a przede 
wszystkim współpraca w ramach NATO, odbierane są w chwili obecnej jako jedna 
z ważniejszych gwarancji bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Zagadnienia 
dotyczące tej sfery bezpieczeństwa były prezentowane i dyskutowane przez 
uczestników konferencji. 

Celem organizatorów konferencji pt. „Przynależność do Unii Europejskiej  
a bezpieczeństwo państwa i jednostki. Bilans dekady 2004-2014” była próba 
podsumowania tego okresu oraz zamiar zwrócenia uwagi na te elementy 
funkcjonowania instytucji unijnych, których działalność wpływa na poziom 
bezpieczeństwa państw członkowskich UE i ich obywateli. 

Zdaniem organizatorów, ilość i różnorodność zgłoszonych referatów, a przede 
toczące się podczas obrad i w przerwach konferencji dyskusje potwierdziły 
celowość zorganizowania konferencji o takim charakterze. Oczywiście końcową 
ocenę realizacji zamierzeń pozostawiamy Czytelnikom, mając jednak nadzieję, że 
ich opinie w dużym stopniu będą zgodne z naszymi. 

W monografii będącej podsumowaniem konferencji znalazły się prace 
wszystkich uczestników. Nie zawsze zgadzając się z proponowanymi przez 
Autorów tezami zawartymi w przedstawianych pracach, podjęliśmy taką decyzję, 
ponieważ uważamy, że prawem każdego Autora jest wyrażanie własnych opinii, 
przedstawianie autonomicznych poglądów, zwłaszcza tych dotyczących 
bezpieczeństwa osobistego i indywidualnego. 

Mamy również nadzieję, że prezentowane teksty przyczynią się do wzrostu 
świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, a dla Autorów będą  
one kolejnym bodźcem do dalszych działań w przestrzeni „edukacji dla 
bezpieczeństwa”. 
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