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Zbigniew CIEKANOWSKI, Henryk  WYRĘBEK, WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE 

INFORMATYCZNE – SZANSE I ZAGROŻENIA                                                                                       

Dynamiczny rozwój informatyki spowodował że człowiek jest coraz bardziej uzależniony od 

komputerów i pochodnych urządzeń. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku komputer był 

jedynie narzędziem, którego głównym przeznaczeniem było wykonywanie skomplikowanych 

obliczeń naukowych lub użycie w celach militarnych. Obecnie urządzania teleinformatyczne 

towarzyszą człowiekowi praktycznie w każdym aspekcie jego życia, począwszy od 

wykonywania zadań służbowych, na relaksie i utrzymywaniu kontaktów ze znajomymi 

kończąc. Technologie informatyczne zdominowały sposób zarządzania państwem wraz z jego 

kluczowymi elementami, do których należy m.in. infrastruktura krytyczna. Wraz z rosnącym 

uzależnieniem funkcjonowania społeczeństwa od technologii informatycznych rosną również 

zagrożenia płynące z ataków w cyberprzestrzeni. Fakt ten wykorzystują organizacje 

terrorystyczne, co owocuje pojawieniem się nowego, groźnego dla świata zagrożenia – 

cyberterroryzmu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: cyberterroryzm, cyberatak, cyberprzestrzeń 

 

 

Antanas MAKŠTUTIS, Laura MAKŠTUTYTĖ, OPTYMALIZACJA ZASOBÓW 

LUDZKICH: TRENDY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

W pracy przeanalizowano państwową strategię zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu 

do polityki pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Artykuł ma na celu zbadać 

integrację państwowego systemu zarządzania (SMS) i społecznego systemu samozarządzania 

(SSMS) wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej (UE) w warunkach globalizacji. Autorzy 

przedstawiają modele badań łańcucha integracji państwa i społeczeństw, który odpowiada 

polityce  pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Integracja łańcucha strategii 

państwa synchronizuje kluczowe procesy społeczne dla zasobów ludzkich w odniesieniu do 

pełnego zatrudnienia ekonomii rozwoju wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej i NATO 

w warunkach globalizacji. Prezentowane są wyniki stanu bezpieczeństwa narodowego oraz 

prognozy; wnioski i zalecenia dotyczące poprawy zarządzania państwem i społeczeństwem, 

ukazane w przyszłych tendencjach. Prezentuje się również trendy rozwoju zasobów ludzkich 

w warunkach funkcjonowania Litwy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: zasoby ludzkie, pełne zatrudnienie, zarządzanie, samozarządzanie, 

osoby bezrobotne, wskaźnik zatrudnienia, ubóstwo, trendy, bezpieczeństwo państwowe 

i prywatne, modele 
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Аleksandr ZACHAROW, WPŁYW PROCESÓW MIGRACYJNYCH NA OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA     

Autor w artykule rozpatruje kwestie wzajemnego powiązania procesów migracyjnych i sytuacji 

ekologicznej, która stanowi jeden z czynników, wpływających na przemieszczanie się ludzi. 

Prezentowana jest charakterystyka naturalnych i antropogenicznych form oddziaływania na 

przyrodę, bezpośrednio wpływających na podjęcie określonych decyzji politycznych na 

poziomie państwowym, które prowadzą do nasilenia się strumieni migracji. Autor wychodzi 

z założenia, że w epoce globalizacji społeczeństwo światowe zaczyna oddziaływać na 

środowisko naturalne na jakościowe bardziej wysokim poziomie, co oznacza, że kanały 

migracyjne przestają być sprawą dwustronnych relacji pomiędzy parą państw, a przyjmują 

wymiar problemu ogólnoludzkiego, rozwiązanie którego leży w domenie uregulowania form 

wpływu na środowisko naturalne. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: migracja, ekologia, środowisko naturalne, globalizacji, ochrona środowiska 

 

 

Siergiej NOWIKOW, Aleksiej PULIK, К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН 

В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

СОВЕРШАЕМЫХ МИГРАНТАМИ 

Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия поистине 

глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные слои и группы 

общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Демократические 

ценности, распространяемые на сферу производства, торговли  и финансов привели 

к активному движению миграционных процессов из стран с низким уровнем жизни 

населения в более комфортабельную Европу. По мнению экспертов ООН, общая 

численность тех, кто обратится за убежищем в странах ЕС в 2015–2016 годах, превысит 

несколько миллионов человек. Особую озабоченность вызывает незаконная миграция. 

Негативные последствия незаконной миграции потенциально представляют высокую 

угрозу национальной безопасности государства и обеспечения общественного порядка. 

Незаконные мигранты,  при отсутствии государственного механизма защиты их прав 

и свобод на территории страны пребывания, лишены мер социальной и правовой защиты. 

Что заставляет их быть неразборчивыми в поиске источников дохода, поэтому 

большинство нелегальных мигрантов уходит в теневой криминальный сектор экономики. 

Особую опасность для общественной безопасности представляет «уличные 

преступления» совершаемые нелегальными мигрантами. В борьбе с ней существенную 

помощь могут оказать члены общественных объединений правоохранительной 

направленности. Легализованное участие, под руководством органов внутренних дел, 

граждан в охране общественного порядка  является примером формирования развитого 

гражданского общества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграция,  нелегальная миграция, охрана общественного порядка, 

обеспечение общественной безопасности, члены общественных объединений 

правоохранительной направленности 
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Mariusz BĄK, CECHY PSA-KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI W KATEGORII 

PIES PATROLOWO-TROPIĄCY                                                                  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, opis i wyjaśnienie pożądanych cech psa, będącego 

kandydatem do służby w Policji. Pokazano najbardziej właściwe rasy oraz omówiono ich cechy 

charakteru. Odniesiono się również do wymagań zdrowotnych, zawartych w odpowiednich 

dokumentach wewnętrznych. 

SŁOWA KLUCZOWE: pies policyjny, Policja, zwierzęta w Policji  

 

Paulina BREJDAK, BEZPIECZEŃSTWO PODATNIKÓW W ŚWIETLE 

OKREŚLONOŚCI PRAWA 

W artykule przedstawiono zagadnienie określoności prawa. Stanowi ona normatywny nakaz, 

który realizowany jest przez jasność, precyzyjność przepisów prawnych oraz poprawność 

legislacyjną. Z uwagi na specyfikę prawa podatkowego zasada ta odgrywa szczególną rolę 

w jego tworzeniu. Jednakże, wiele przepisów prawnopodatkowych jest mało zrozumiałych, 

nieprecyzyjnych i skomplikowanych. W konsekwencji podatnik w myśl ignorantia iuris nocet 

narażony jest na dodatkowe obciążenia lub sankcje. Dlatego też, na gruncie przepisów prawa 

podatkowego istnieją stosowne mechanizmy chroniące i gwarantujące bezpieczeństwo podatnika 

w toku stosowania prawa.. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo podatkowe, określoność prawa, zasada państwa prawnego 

 

Danuta KALINOWSKA, EDUKACJA PREWENCYJNA Z WYKORZYSTANIEM 

ELEMENTÓW ARTETERAPII REALIZOWANA PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ 

POLICJI W GARWOLINIE 

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z wdrażaniem elementów 

arteterapeutycznych do zadań prewencyjnych realizowanych przez Policję. W szczególności 

analizie poddane zostały nowatorskie działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do 

młodzieży, poruszające tematykę przestrzegania prawa, unikania zachowań ryzykownych 

oraz uczenia młodych ludzi asertywności. Całość rozważań osadzona została w ramach 

praktyki opartej o przedsięwzięcia prewencyjne i profilaktyczne realizowane przez Komendę 

Powiatową Policji w Garwolinie.  

  

SŁOWA KLUCZOWE: profilaktyka, prewencja, arteterapia, policja 
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Agata KRZEMIŃSKA, SYSTEM OPIEKI NAD WETERANAMI W REPUBLICE ESTOŃSKIEJ                 

Wskutek charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych i prowadzonych w ich wyniku 

operacji powstał „problem” nowej grupy społecznej, której zwyczajowo nadano miano 

„weteranów”. Zasadną powinnością państw stało się zapewnienie pomocy powracającym 

z uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym i fizycznym żołnierzom oraz ich rodzinom. 

Wprowadzenie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa zapoczątkowało możliwość budowy systemu opieki nad weteranami w Polsce. Dążąc 

do stworzenia odpowiedniego systemu opieki zasadne jest przeanalizowanie tego, jak inne 

kraje rozwiązały ten problem. Stąd też celem poznawczym niniejszej publikacji jest 

identyfikacja i eksplanacja założeń funkcjonowania systemu opieki nad weteranami na 

przykładzie Republiki Estońskiej. Ponadto, mając na uwadze cel utylitarny – wykorzystanie 

założeń estońskiego systemu opieki do określenia podstawy zmian jakości funkcjonowania 

systemu opieki nad weteranami w Polsce –przeprowadzona została analiza SWOT 

omawianego systemu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: weteran, Republika Estońska, system opieki nad weteranami, wojna, 

konflikt zbrojny 

 

Helena LIŚNIEWSKA, ODZYSKIWANIE IZOLOWANEGO PERSONELU – 

NOWY KIERUNEK W SIŁACH ZBROJNYCH RP                                                                                                

W roku 1999 Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Po siedemnastu latach członkostwa bez wątpienia można stwierdzić, 

że Polska stała się nie tylko państwem bardziej bezpiecznym, ale także odgrywającym 

istotniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Dzięki przynależności do struktur NATO Polska 

skorzystała z inwestycji infrastrukturalnych, które pozwoliły na modernizację lotnisk czy 

baz morskich. Jednak członkostwo w NATO to także obrona kolektywna jak i Siły 

Odpowiedzi NATO (NATO Response Forces). Aby Siły Zbrojne RP mogły w nich 

skutecznie funkcjonować konieczna była ich transformacja. Konieczne było także stworzenie 

systemu odzyskiwania izolowanego personelu, który ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju 

operacji prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki. 

W artykule przedstawiono podstawową terminologię związaną z odzyskiwaniem 

izolowanego personelu, obszary działań, w których funkcjonuje system odzyskiwania 

personelu czy opcje odzyskiwania izolowanego personelu. Istotnym elementem opracowania 

jest także zakres operacji odzyskiwania personelu oraz kierunki działań Sił Zbrojnych RP 

w kontekście zdarzeń związanych z izolowaniem personelu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE:  Siły Zbrojne RP, izolowany personel, odzyskiwanie personelu 
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Daniel SMAGA, Marcin MAZUREK, SPECYFIKA ZADAŃ POLSKIEJ POLICJI 

WOBEC TERRORYZMU                                                                                       

Artykuł zawiera specyfikę zadań polskiej Policji wobec terroryzmu, uwzględniając 

bezpieczeństwo, które jest najważniejszą wartością człowieka. Na artykuł składa się 

przegląd przedmiotowych definicji oraz prezentacja działań stricte policyjne, mających na 

celu ukazanie szeroko pojętego zwalczania terroryzmu przez tę uzbrojoną formację. 

Zaprezentowano również umiejscowienie policji w systemie antyterrorystycznym Polski. 

SŁOWA KLUCZOWE: policja, terroryzm, bezpieczeństwo  

 

Marta STEMPIEŃ, DŻIHADYZM A TWORZENIE QUASI-PAŃSTW. 

FUNKCJONOWANIE „PAŃSTW DŻIHADYSTYCZNYCH” W PRZESTRZENI 

MIĘDZYNARODOWEJ – STUDIUM PORÓWNAWCZE                                                                                                                 

Pomimo, że Państwo Islamskie jest obecnie jednym z największym zagrożeń dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego, to próby utworzenia quasi-państw przez dżihadystów, 

które można określić mianem „państw dżihadystycznych”, nie są nowym zjawiskiem. Na 

przestrzeni lat powstało wiele islamskich emiratów, państw islamskich i kalifatów, w tym 

m.in. Islamski Emirat Afganistanu czy Islamski Emirat Somalii.  

Celem artykułu jest określenie w jaki sposób struktury „państw dżihadystycznych” są 

w stanie dokonywać ekspansji, a także jakie są prognozy ich funkcjonowania w środowisku 

międzynarodowym. Artykuł opiera się zarówno na istniejących strukturach, jak i tych, 

które uległy dezintegracji, stworzonych przez Asz-Szabab, Boko Haram, Talibów oraz 

Państwo Islamskie. Współczesne środowisko międzynarodowe tworzy odpowiednie 

warunki nie tylko dla proliferacji ideologii dżihadyzmu, o czym świadczą liczne ataki 

terrorystyczne, ale także to do budowy quasi-państw. Wydaje się, że struktury formowane 

przez dżihadystów są coraz bardziej skoncentrowane na rozwoju administracji na 

okupowanych terytoriach. Jednakże istnieje szereg ograniczeń, uniemożliwiających 

długofalowe funkcjonowanie „państw dżihadystycznych”, dlatego żadne z dotychczas 

utworzonych nie przetrwało próby czasu. 

SŁOWA KLUCZOWE: Asz-Szabab, Boko Haram, dżihadyzm, emirat, kalifat, „państwo 

dżihadystyczne”, Państwo Islamskie, Talibowie  

 

Marcin WIERZBICKI, MIEJSCE POLICJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM                                                                                                                    

Policja pełni niekwestionowanie ważną funkcję w życiu każdego obywatela. Bez zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa życie społeczne oraz gospodarcze byłoby znacznie 

utrudnione. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia roli Policji we współczesnym 

społeczeństwie. Wskazuje źródło i istotę społecznego zapotrzebowanie na usługi policyjne, 

a także wpływ oczekiwań społecznych na sposób realizowania postawionych Policji zadań. 

Określenie proporcji pomiędzy stosowaniem represji a pełnieniem roli opiekuna jest trudnym 

i złożonym zadaniem. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa każdy obywatel jest 

zobligowany do zrzeczenia się części swoich swobód i wolności. Ogromny wpływ środków 

masowego przekazu na kreowanie świadomości społecznej powoduje, że Policja również 

zajmuje się tworzeniem kanałów informacyjnych, korzystnych w relacji instytucja-obywatel. 

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, Policja 
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Timur ANDRIJEWSKI, ГИБРИДНАЯ ВОЙНА: СУЩНОСТЬ И БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

Рассмотрены основные особенности возникновения гибридной войны, проведен 

сравнительный анализ развития и хода «обычной» (конвенциональной) и гибридной войн. 

Освещены некоторые аспекты касательно формирования нового подхода к пониманию 

явления гибридной войны. 

Предложена новая классификация вооруженных конфликтов: международный 

вооруженный конфликт, вооруженный конфликт немеждународного характера 

и вооруженный конфликт гибридного характера (гибридная война), а потому предложено 

рассматривать гибридную войну как особый тип конфликта современности. Предложено 

различать понятия гибридная война и гибридные угрозы как элементы подготовки 

агрессора к развязыванию гибридной войны. Совершена попытка сформировать 

комплексное определение понятия гибридной войны для дальнейшей разработки 

концепции гибридных войн. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война, гибридная война, гибридный конфликт, агрессия, российско-

украинская война, вооруженный конфликт 

 

Joanna ZYCH, IZRAELSKA KONCEPCJA UDERZENIA WYPRZEDZAJĄCEGO 

I WOJNY PREWENCYJNEJ                                                                                                                

Stosowanie uderzenia wyprzedzającego oraz prewencyjnych działań wojennych od lat 50. XX 

w. stanowiło podstawę izraelskiej doktryny obronnej. Ich elementy można odnaleźć także we 

współczesnej izraelskiej koncepcji prowadzenia działań zbrojnych, pomimo asymetryzacji 

i zmiany charakteru zagrożeń militarnych. W niniejszym artykule wprowadzone zostało 

podstawowe rozróżnienie pojęciowe pomiędzy uderzeniem wyprzedzającym a wojną 

prewencyjną. Analizie poddane zostały ich założenia teoretyczne oraz realizacja w praktyce 

przez Siły Obronne Izraela, na wybranych przykładach z historii tego państwa. Ocenie poddano 

także skuteczność tego typu rozwiązań w osiąganiu celów militarnych i politycznych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Izrael, uderzenie wyprzedzające, wojna prewencyjna, Siły Obronne 

Izraela (IDF) 

 

 


