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Bezpieczeństwo jest wartością należącą do grona najważniejszych, jeżeli 
chodzi o egzystencję każdego człowieka. W ocenie badaczy stanowi zintegrowanym 
wskaźnikiem wszystkich cząstkowych wartości, które człowiek najbardziej ceni. 
Będąc dobrem podstawowym powinno być przedmiotem najwyższej uwagi 
w  zarządzaniu na każdym szczeblu. Nie jesteśmy wolni od systematycznie 
występujących sytuacji kryzysowych o różnych stopniu nasilenia niebezpieczeństw. 
Rozwój badań nad bezpieczeństwem, w wielu jego perspektywach, wskazuje jak 
istotny jest to obszar, szczególnie w relacji z dobrostanem człowieka. Bez poczucia 
bezpieczeństwa nie ma możliwości rozwoju, zarówno w kontekście jednostek, jak  
i zbiorowości. 

Zrozumienie procesów i zjawisk bezpośrednio wpływających na kształtowanie 
się bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz umiejętności i postaw 
sprzyjających neutralizacji zagrożeń, wymaga zaangażowania wiedzy o charakterze 
interdyscyplinarnym. Wiedzy ujmującej problem w odniesieniu do skomplikowanego 
systemu zależności i związków, funkcjonujących w ramach obszernej klasy 
heterogenicznych wpływów, zarówno czynników naturalnych, jak i kulturowych. 
Pojęcie bezpieczeństwa jest tematem rozważań wielu dyscyplin naukowych  
i filozoficznych, m.in. prawa, politologii, kryminologii, ekonomii, psychologii, 
socjologii, a w szczególności nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. 

Używając określenia bezpieczeństwo nierozłącznie myślimy o zagrożeniu  
i ryzyku. Współczesne działania z  kolei nie mogą być pozbawione cech 
kompetencji, powinny być zarządzane, czyli realizowane zgodnie z prawami 
prakseologicznymi. Powinny być to zabiegi sprawne i  skuteczne. Autorzy publikacji 
zawartych w tej monografii wyraźnie wykazują, jak wiele w zakresie kreowania 
bezpieczeństwa, minimalizowania zagrożeń i likwidacji skutków kryzysów 
uzależnione jest od właściwego przygotowania, profilaktyki, prewencji i reagowania. 
Kompetentny zespół, wsparty o fachową wiedzę, właściwe podstawy prawne  
i praktyczne narzędzia, jest w stanie skutecznie zapewnić poczucie bezpieczeństwa, 
a także właściwie reagować na potencjalne i realne zagrożenia, których w obecnych 
czasach nie brakuje, zarówno biorąc pod uwagę siły natury, jak i działania ludzkie. 
Teoria i praktyka muszą się na tym polu wzajemnie uzupełniać. 

Postęp gospodarczy i cywilizacyjny to z jednej strony dobro, które wypracowują 
współczesne społeczeństwa, ale z drugiej strony to również zagrożenia, które 
wynikają z owego postępu. Stąd zasadne jest nieustanne monitorowanie sytuacji 
zagrożeń, od międzynarodowych po zagrożenia lokalne. Wzrasta zatem potrzeba 
wzmożonej ochrony wszystkich tych obiektów, obszarów, urządzeń, które są istotne 
nie tylko ze względu obronności państwa, ale też ze względu na sprawne, 
bezpieczne jego funkcjonowanie jak i przede wszystkim bezpieczeństwo obywatela 
i pracownika. Ich ochrona jest ważnym zadaniem, a niekiedy wyzwaniem dla 
współczesnej nauki i praktyki życia codziennego. Dobrze zorganizowane działania 
ochronne, metodycznie zaplanowane zadania służb ochrony w sytuacji zagrożenia, 
dobrze wyszkoleni pracownicy to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko danego 
obiektu, ale i szeroko pojmowanego bezpieczeństwa publicznego. Istotnym zatem 
jest zdiagnozowanie jaką rolę w kreowaniu bezpieczeństwa indywidualnego  
i zbiorowego mają właściwie i logicznie skonstruowane przepisy, fachowe  



 

i systematyczne szkolenia, ale także zwykły zdrowy rozsądek. Zagrożenia w życiu 
codziennym nie mogą być bagatelizowane, a i rola wcale nie jest mniejsza  
w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Żyjemy w czasach nieustannych  
i gwałtownych przemian, zarówno pod względem gospodarczym, politycznym  
i społecznym. Na naszych oczach dokonują się rewolucyjne odkrycia,  
a funkcjonowanie jednostek coraz bardziej uzależnione jest od techniki. 
Wspaniałość nowoczesnych odkryć niesie ze sobą także wiele ryzyka i zagrożeń,  
z którymi jeszcze do niedawna nie mieliśmy do czynienia. Warto zatem  
w odpowiedni sposób być na nie przygotowanym i we właściwy sposób potrafić 
zareagować. Teoretyczne rozważania nad bezpieczeństwem człowieka muszą być 
kompatybilne z praktyką życia codziennego, bo tylko wtedy zdołamy zabezpieczyć 
dobrostan człowieka. 

Publikacja jest zbiorem rozważań zarówno badaczy bezpieczeństwa (w wielu 
perspektywach, także psychologicznej oraz zdrowotnej), jak i studentów – młodych 
ludzi, których zainteresowanie problematyką szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa wykracza poza ramy zwykłego obserwatora rzeczywistości. 
Badania z tych zakresów, analiza współczesnych zagrożeń oraz kreowanie 
właściwych procedur zapewniających odpowiednią reakcję na nie, stanowią 
podstawy do stworzenia systemu gwarantującego obywatelowi poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu w przestrzeni, której dane jest mu funkcjonować, a to 
pozwoli mu na systematyczny i zdrowy rozwój. Jest to oczywiście stan najbardziej 
pożądany i w wielu aspektach system ten nie jest w pełni sprawy, natomiast dążenie 
do jego nieustannej weryfikacji i ulepszania stanowi dla nas współczesnych, 
pierwszoplanowe wyzwanie. 
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