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Beata Molo∗ 
Sprawozdanie z sekcji 
Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
KAAFM „Bezpieczeństwo Europejskie – 
Bezpieczeństwo w Europie – Bezpieczeństwo 
Obronności RP”

Problematyka sekcji tematycznej Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie podczas 
XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo – Gospodarka – Społeczeń-
stwo” 10 czerwca 2013 roku oscylowała wokół szeroko pojętej kategorii bezpieczeń-
stwa. Poruszone zostały zarówno problemy bezpieczeństwa europejskiego, niektóre 
aspekty z zakresu bezpieczeństwa i obronności Polski, jak również problemy i wy-
zwania badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym i bezpieczeństwem ener-
getycznym w Niemczech. 

Jako pierwszy wystąpił prof. zw. dr hab. Michal Pružinský, który wygłosił referat pt. 
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Prelegent przedstawił 
genezę i aspekty instytucjonalne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Podjął 
również próbę ukazania wyzwań współpracy Unii Europejskiej z partnerami zewnętrz-
nymi w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 

Prof. zw. dr hab. Janusz Kręcikij w referacie pt. Zarządzanie bezpieczeństwem 
militarnym Rzeczypospolitej Polskiej – problem Naczelnego Dowódcy zajął się pro-
blemem dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie wojny i pokoju. Szczególną uwagę 
skupił przy tym na kwestii powołania Naczelnego Dowódcy w czasie stanu wojny. 

* Dr, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego.
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Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Chrobak wygłosił referat na temat: Wybrane aspekty 
transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. R. Chrobak zaakcentował 
wieloaspektowy i wieloczynnikowy charakter transformacji Sił Zbrojnych RP. Następnie 
scharakteryzował problem udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w opera-
cjach poza granicami państwa, który jest zarówno źródłem doświadczeń operacyj-
nych, jak również wyznacznikiem transformacji Sił Zbrojnych RP. 

Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer przybliżył Główne problemy i wyzwania ewolucji 
bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku w ocenie niemiec-
kich ośrodków badawczych. Prelegent zaprezentował główne ośrodki, kierunki i funkcje 
badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym w Niemczech. Wskazał nowe uwa-
runkowania i problemy międzynarodowej polityki bezpieczeństwa i obrony dominu-
jące w niemieckich badaniach oraz wyzwania współdziałania ONZ z NATO i Unią Eu-
ropejską. W konkluzjach wystąpienia prof. E. Cziomer stwierdził, iż badania niemieckie 
nad bezpieczeństwem międzynarodowym są rozległe, jak też zróżnicowane metodo-
logicznie oraz pod względem zakresu merytorycznego. W ich realizację są zaangażo-
wane liczne ośrodki naukowe, które niezależnie od specjalizacji prowadzą działalność 
koordynacyjną, zwłaszcza przy przygotowaniu wspólnych publikacji. Podkreślił rów-
nież fakt poświęcania dużo miejsca analizie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Niemiec w kontekście nowych wyzwań oraz interesów globalnych i regionalnych w Eu-
ropie. Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń analizował Spór o Arktykę, a bezpieczeństwo 
Polski w XXI wieku. Referent podkreślił, że istota sporu o Arktykę sprowadza się do nie-
uregulowanego prawnie dostępu do surowców energetycznych i kwestii wolności że-
glugi morskiej w regionie. Podjął próbę przedstawienia sposobów dowodzenia przez 
poszczególne państwa (tj. Federację Rosyjską, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanadę, 
Norwegię i Danię) swoich praw do Arktyki i przeprowadzanych zmian, które mają po-
zwolić im na ich udowodnienie i realizację związanych z tym celów. Dowodził również 
konieczności wypracowania przez Polskę stanowiska w sprawie sporu o Arktykę, które 
powinno być prezentowane m.in. na forum NATO oraz w dyskusjach i działaniach na 
rzecz pokoju międzynarodowego. 

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Fałowski zaprezentował referat zatytułowany Komisja 
Obrony Izby Gmin wobec polityki militarnej Rosji. Prelegent dokonał analizy perio-
dycznego Raportu Komisji Obrony Izby Gmin opublikowanego 10 lipca 2009 r. pod ty-
tułem: Russia: a new confrontation? Dokument ten był efektem zainteresowań Komisji 
związanych z nakreśleniem perspektyw bezpieczeństwa, zdefiniowaniem wyzwań po-
jawiających się w XXI w. i poszukiwaniem odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. 

Prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska podjęła problem: Zjawisko terroryzmu za-
grożeniem współczesnej turystyki. W swoim referacie przedstawiła zagadnienia zwią-
zane zdefiniowaniem zjawiska terroryzmu oraz podjęła próbę analizy zagrożenia ter-
roryzmem jako barierą w rozwoju turystyki międzynarodowej na przykładzie Egiptu. 

Dr Beata Molo zaprezentowała Główne kierunki badań nad bezpieczeństwem 
energetycznym w Niemczech. W swoim referacie skupiła się na przedstawieniu ana-
lizy bezpieczeństwa energetycznego jako kategorii badawczej przez wybrane nie-
mieckie ośrodki naukowe na różnych poziomach: kraj związkowy, państwo, grupa 
państw i świat (globalne). Podkreśliła, że wyzwania i zagrożenia dla zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego na każdym z tych poziomów analizowane są z uwzględ-
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nieniem perspektywy technicznej względnie technologicznej, ekonomicznej, (geo)po-
litycznej i ochrony środowiska (klimatu). Co istotne, badania nad bezpieczeństwem 
energetycznym w Niemczech mają charakter interdyscyplinarny. Uczestniczą w nich 
bowiem eksperci nauk ekonomicznych, technicznych, jak i politycznych o profilu mię-
dzynarodowym.


