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Bezpieczeństwo stanowi podstawową potrzebę państw i systemów międzynarodo-
wych. Współczesne rozumienie tego terminu z uwagi na postępującą globalizację 
i wzrost znaczenia pozapaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych 
uległo znacznemu poszerzeniu i nie odnosi się już tylko do wymiaru politycznego 
czy wojskowego. Pojawiająca się asymetria zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych spowodowała, że tematyka bezpieczeństwa obejmuje każdą sferę życia spo-
łecznego i dlatego możemy mówić o bezpieczeństwie gospodarczym, kulturowym, 
społecznym czy teleinformatycznym. Problematyka ta dotyczy również Polski, 
która u progu drugiej dekady XXI w. również stanęła przed wieloma problemami 
związanymi z zagwarantowaniem bezpieczeństwa kraju w wielu jego wymiarach. 

Publikacja pod redakcją Katarzyny Czornik i Mirona Lakomy stanowi próbę 
syntetycznego ujęcia najważniejszych dylematów polityki bezpieczeństwa Polski 
na początku XXI w. zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Re-
cenzowana praca zbiorowa jest podsumowaniem projektu badawczego przeprowa-
dzonego w 2014r. przez zespół badaczy z krajowych ośrodków naukowych oraz 
instytucji państwowych w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w Katowicach. 
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W pierwszej części omawianej publikacji autorzy wychodzą od zewnętrz-
nych dylematów polityki bezpieczeństwa Polski. Mieczysław Stolarczyk, Jaro-
sław Tomasiewicz i Robert Borkowski w swych opracowaniach poruszyli kwe-
stię kryzysu ukraińskiego i jego wpływu na stan bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zdecydowanie podkreślają, że wojna hybrydowa, która pojawiła się za 
wschodnią granicą UE, w istotny sposób wpłynie na stan i poczucie bezpieczeń-
stwa kraju. Zgodnie podkreślają, że prognozowane konsekwencje dla Polski będą 
funkcją rozwoju sytuacji na Ukrainie w aspekcie militarnym, politycznym, gospo-
darczym i społecznym, zarówno w stopniu długookresowym, jak i bezpośrednim. 

Autorzy tacy, jak Spasimir Domaradzki, Katarzyna Czornik, Justyna Zając 
oraz Monika Szynol, opisali z kolei najważniejsze dylematy obecne w przestrzeni 
bilateralnych stosunków polsko-amerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
efektywności i skutków budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce, a tak-
że wskazali na rolę i znaczenie NATO w polskiej polityce bezpieczeństwa czy na 
implikacje tworzenia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Kolejne opracowania zostały poświęcone zjawisku terroryzmu międzynaro-
dowego i poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące efektywności 
polityki antyterrorystycznej (Aleksandra Zięba, Adam Krawczyk), problematyce 
polityki energetyczno-klimatycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski, stanowiącego kluczowy, pozamilitarny element bezpieczeństwa 
narodowego państwa (Tomasz Młynarski). Grzegorz Balawajder poruszył z kolei 
bardzo ciekawą, a często pomijaną, kwestię bezpieczeństwa Polski związaną z wy-
mogiem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa narodowego na grani-
cach zewnętrznych w warunkach zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych, 
jakie obowiązują w ramach układu z Schengen. 

Druga część publikacji została poświęcona wyzwaniom bezpieczeństwa 
narodowego Polski o charakterze wewnętrznym. Krzysztof Księżopolski wskazał 
na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, odwołując się do 
specyfi ki zagrożeń skupionych wokół wymiaru fi nansowego i surowcowo-energe-
tycznego. Zwrócił uwagę na takie kwestie problemowe jak zadłużenie w walucie 
obcej, system emerytalny, słaba infrastruktura energetyczna, niska efektywność 
energetyczna, brak zdywersyfi kowanego miksu energetycznego i zbyt mały udział 
w nim odnawialnych źródeł energii.

Istotny i coraz bardziej zyskujący na znaczeniu problem, który poruszył 
w swych rozważaniach kolejny autor, dotyczy bezpieczeństwa społecznego. 
W przeprowadzonej analizie wskazuje bowiem na zagrożenia związane z syste-
mem emerytalnym, systemem opieki społecznej oraz z sytuacją na rynku pracy. 
W tym kontekście należy również rozpatrywać wielką emigracje zarobkową, z jaką 
mamy do czynienia w XXI w., a także poważny problem imigracyjny z regionu 
południowego sąsiedztwa UE, który w coraz większym stopniu będzie dotyczyć 
również Polski. 
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Robert Radek wskazuje natomiast na rolę i znaczenie instytucji o charak-
terze koordynująco-konsultacyjnym, jakimi są Biuro Bezpieczeństwa Narodowe-
go i Rada Bezpieczeństwa Narodowego w strukturze państwa. Ciekawą proble-
matykę poruszył Mariusz Kolczyński, zwracając uwagę na dylematy i wyzwania 
współczesnego marketingu wyborczego, a także Radosław Wiśniewski, poddając 
analizie współczesne zagrożenia z perspektywy wykorzystywania infrastruktury 
krytycznej państwa w postaci cywilnych portów lotniczych do celów o charakterze 
terrorystycznym. 

Osobną kwestię stanowią cybernetyczne dylematy bezpieczeństwa narodo-
wego RP. Rewolucja informatyczna, która dokonała się w drugiej połowie XXI w. 
zrewolucjonizowała świat w każdym z jego wymiarów, przynosząc wiele korzyści, 
ale i nowych zagrożeń, na co w swych opracowaniach zwrócili uwagę Miron La-
komy oraz Patrycja Szostok. Przedmiotem ich badań była kategoria cyberzagrożeń 
oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

Pomimo że przedmiotem publikacji jest szeroki i zróżnicowany zakres te-
matyczny, to praca ta odznacza się syntetycznym ujęciem każdego z analizowa-
nych tematów. Autorzy przez stawiane na wstępie pytania badawcze sygnalizują 
zasadnicze dylematy pojawiające się w omawianych przez nich dziedzinach bez-
pieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski. 

Niewątpliwą zaletą publikacji są przedstawione przez autorów propozycje 
przeciwdziałania prezentowanym w poszczególnych opracowaniach zagrożeniom, 
dzięki czemu praca zyskuje dodatkowy walor poznawczy i dydaktyczny. 

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką bezpie-
czeństwa narodowego RP, ale stanowi również cenne kompendium wiedzy z za-
kresu szeroko pojmowanych stosunków międzynarodowych. 

Całość publikacji stanowi istotny wkład w zakres badań naukowych nad 
bezpieczeństwem oraz jest ważnym głosem w dyskusji na temat aktualnych zagro-
żeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski. 


