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Denis IROSZNIKOW, BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM ROZUMIANYM 

JAKO KATEGORIA PRAWNA 

Artykuł poświęcony jest kompleksowemu, fundamentalnemu prawno-teoretycznemu badaniu 

nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną. Autor postanowił odejść od tradycyjnego poglądu 

na kategorię „bezpieczeństwa narodowego” i podjął się wyzwania przeanalizowania 

bezpieczeństwa z perspektywy holistycznej przez pryzmat charakteru obowiązującego 

prawa i jego wpływu regulującego. Zastosowana metoda pozwoliła przeanalizować 

bezpieczeństwo nie pod kątem obowiązywania poszczególnych ustaw, lecz z pozycji całości 

obowiązującego prawa, jako nadrzędnej wartości prawnej, określonej przez dogmatykę 

aksjologiczną. Szczególną uwagę poświęca się kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa, jako 

funkcji prawa; bezpieczeństwa jako zasady prawa; prawu jednostki do bezpieczeństwa; 

bezpieczeństwu jako dobra niematerialnego w prawie cywilnym; oraz bezpieczeństwu w teorii 

przestępstwa w prawie karnym. Autor dochodzi do wniosku, że kategoria „bezpieczeństwo” 

jest organicznie wplątana w materię prawną, gdyż może być rozpatrywane jako funkcja 

i zasada prawa. Poszczególne aspekty wzajemnego oddziaływania między prawem 

i bezpieczeństwem przejawiają się w poszczególnych dziedzinach prawa: konstytucyjnym 

(prawo jednostki do bezpieczeństwa), cywilnym (bezpieczeństwo jako dobro niematerialne) 

i karnym (bezpieczeństwo w teorii przestępstwa w karnistyce). 

 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, funkcje prawa, zasada prawa, 

dobro niematerialne, przestępstwo 

 

 

Anton A. WASILJEW, KWESTIA RECEPCJI PRAWA W ROSYJSKIEJ 

KONSERWATYWNEJ IDEOLOGII PRAWNEJ 

Autor niniejszego artykułu podejmuje próbę zbadania podejścia do zjawiska recepcji prawa 

przez konserwatorów rosyjskich. Stosunek przedstawicieli środowiska konserwatystów 

rosyjskich do wykorzystywania wzorców prawa zagranicznego uzależniony był od 

popularności metodologii organicznej w tym nurcie. Organicyzm konserwatywnej ideologii 

prawnej nieuchronnie domniemywał rozwój prawa kosztem wewnętrznych, immanentnych 

czynników i faktycznie zaprzeczał możliwość recepcji prawa. Ewolucja prawa dla 

konserwatystów rosyjskich jawiła się w dwóch formach: napełnienie duchem narodowym 

starych form prawa oraz immanentne przekształcenie istniejących instytucji prawnych. 

W zapożyczaniu zagranicznego prawa konserwatyści rosyjscy dostrzegali zagrożenie 

wtargnięcia do kulturowej, duchownej sfery rzeczywistości prawnej.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo, konserwatyzm, tradycje, recepcja prawa, nacjonalizm kulturowy 
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Łukasz BARTOSIK, PRAWO DO POSIADANIA I NOSZENIA BRONI W II POPRAWCE 

DO KONSTYTUCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI – UJĘCIE 

ORYGINALISTYCZNE                                                                                                                          

Celem niniejszego opracowania jest oryginalistyczna wykładnia II Poprawki do 

Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantującej amerykańskim obywatelom prawo do 

posiadania i noszenia broni. Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia główne związane 

z nią nurty interpretacyjne i zasadnicze problemy oraz skrupulatną wykładnię historyczno-

językową przepisu. Zagadnieniami poddawanymi ocenie są również podmiotowy charakter 

prawa chronionego przez II Poprawkę oraz znaczenie wyrażonych w niej pojęć, m. 

in.„milicja”, „państwo”, „ludzie”, „posiadać”, „nosić” oraz „broń”. Wnioski wykładnicze 

opracowania w sporej mierze pokrywają się z oryginalistyczną argumentacją przedłożoną 

amerykańskiemu Sądowi Najwyższemu w sprawie Heller v. District of Columbia z 2008 

roku oraz przyjętą od tego czasu linią orzeczniczą, rozstrzygającą o indywidualnym 

charakterze prawa do posiadania i noszenia broni. Artykuł stanowić może również głos w 

dyskusji nad prawem do posiadania broni w Polsce. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: II Poprawka, Konstytucja, Stany Zjednoczone, posiadanie broni, oryginalizm 

 

 

Oleksandr BEZRUK, MOBILNOŚCI JAKO CZYNNIK GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA  

Procesy mobilności rozpatrywane są w kontekście badania problemów bezpieczeństwa 

globalnego. W artykule wskazano, że niestabilna sytuacja, w zglobalizowanym świecie, 

w warunkach dużej niepewności i przewidywalności, wymaga koncentracji uwagi struktur 

społecznych i politycznych na procesach mobilności. Kilka czynników warunkuje kierunek 

i funkcje mobilności w przestrzeni interakcji społecznych i politycznych. Artykuł prezentuje 

klasyfikację głównych rodzajów mobilności właściwych dla współczesnych systemów 

społecznych i politycznych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: mobilność, mobilność społeczna, przestrzenna mobilność, mobilność 

procesów politycznych, procesy społeczno-polityczne, system społeczny, system polityczny, 

bezpieczeństwo 

 

 

Damian JARNICKI, PRZEWARTOŚCIOWANIA I ADAPTACJE. EPILOG NORDYCKIEJ 

BEZALIANSOWOŚCI?                                         

Dowodów świadczących o przebudowie obecnego ładu międzynarodowego ciągle 

przybywa. Jednym z nich jest fakt „audytu bezpieczeństwa”, przeprowadzanego przez 

państwa skandynawskie prowadzące dotychczas politykę neutralności. Dyskurs społeczno-

polityczny w Szwecji i Finlandii świadczy o tym, iż państwa będące dotychczas pod 

swoistą powłoką gwarancji międzynarodowych na podstawie bardziej lub mniej 

znanych ogółowi powodów skonstatowały, iż być może nie jest to już czas prawa 

międzynarodowego, a czas realpolitik. To symptomatyczny proces, wymagający szerszego 

spojrzenia i przeanalizowania. Jest to szczególnie ważne w kontekście czasu, 

zdiagnozowanego przez autora jako era radykalnych przewartościowań i nieuchronnych 



 
 

N r  2 ( 3 ) / 2 0 1 7        d e s e c u r i t a t e . u p h . e d u . p l         
 

    J u l - D e c      

adaptacji w materii doktryn i polityk bezpieczeństwa państw we współczesnym świecie. 

Swoistą rekonkwistę znaczenia w tych przewartościowaniach zalicza aspekt siłowy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka neutralności, Szwecja, Finlandia, 

NATO 

 

Mirosława KANAR, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA 

W POLSCE – ZMIANY NA PRZESTRZENI LAT: 2002-2014 

W artykule podjęto problematykę poczucia bezpieczeństwa w Polsce na przestrzeni lat 2002 - 2014. 

Składa się on z części metodologicznej, w której przedstawiony jest sposób przeprowadzania badań 

Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) w Polsce oraz metodologia zastosowana podczas 

konstruowania opracowania. W dalszej części ukazana jest analiza wyników badań poczucia 

bezpieczeństwa w oparciu o kryterium: płci, regionu zamieszkania, doświadczenia napadu, 

zaufania wobec Policji oraz innych ludzi. Blisko połowa osób, które doświadczyły napadu, bądź 

osoby im bliskie, w przeciągu ostatnich 5 lat czuje zagrożenie w okolicy miejsca swojego 

zamieszkania. Badania wykazały, że zaufanie do Policji wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

Polaków – respondenci w mniejszym stopniu czują zagrożenie, jeżeli ich poziom zaufania do 

Policji jest wyższy. Z przeprowadzonych przez ESS badań wynika, że poczucie bezpieczeństwa 

zwiększyło się na przestrzeni 12 lat, a  region zamieszkania warunkuje poczucie bezpieczeństwa. 

Podsumowaniem artykułu jest ukazanie zgodności założonych hipotez autora opracowania 

z przedstawionymi wynikami badań.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo, dynamika poczucia bezpieczeństwa, Europejski Sondaż 

Społeczny, Polska 

 

Izabela NICZYPORUK-CHUDECKA, INSTYTUCJA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ 

ZBROJNYCH W RAMACH STANU WOJENNEGO – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ                                                          

Współcześnie, każde państwo w swoich uregulowaniach powinno przewidywać instytucje 

będące gwarancją bezpieczeństwa narodowego. W Polsce jedną z takich instytucji jest Naczelny 

Dowódca Sił Zbrojnych. Powyższa kwestia jest tym bardziej interesująca, gdyż była 

przedmiotem ostatnich decyzji podjętych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Dodatkowo opisywane stanowisko posiada długą tradycję. W związku z powyższym artykuł 

został podzielony na pewne części składowe wyznaczające dany, historyczny czasookres. Celem 

artykułu jest charakterystyka historyczna przedmiotowej instytucji oraz opis jej współczesnych 

uregulowań. Mówiąc o Naczelnym Dowódcy Sił Zbrojnych nie można pominąć przepisów 

dotyczących stanu wojennego. Dlatego też, część artykułu została poświęcona temu rodzajowi 

stanu nadzwyczajnego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, Prezydent, stan wojenny 
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Piotr NOWAK, „ŁAD POSTLIZBOŃSKI” W EUROPIE                                                            

Autor w artykule stawia tezę, że okres w stosunkach międzynarodowych, który nastąpił po 

zimnej wojnie został już zakończony i obecnie znajdujemy się w kolejnym, któremu nadaje 

nazwę okresu postlizbońskiego. Dotychczas w dyskursie nad stosunkami międzynarodowymi 

jest on nazywany pozimnowojennym, bez wyraźnego wyznaczenia jego ram czasowych. Autor 

poprzez teoretyczne wprowadzenie o ładzie międzynarodowym, jako sposobie określania 

relacji między podmiotami międzynarodowymi oraz przedstawienie najważniejszych 

postanowień Traktatu z Lizbony oraz Nowej Koncepcji Strategicznej NATO (przyjętej 

w Lizbonie) stawia tezę, że nowy okres należy określać mianem ładu postlizbońskiego. Celem 

artkułu jest zbadanie prawdziwości tego założenia. Artykuł, dzięki analizie przedstawionych 

zagadnień stanowi próbę udowodnienia postawionej na początku tezy. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Lizbona, NATO, Unia Europejska, ład międzynarodowy 

 

Aleksander Ksawery OLECH, PRZEMYT MARIHUANY JAKO ŹRÓDŁO PATOLOGII ORAZ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO W POLSCE                                                                

Przemyt narkotyków jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa społecznego, 

jak i  dla rozwoju ekonomicznego. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się 

z likwidowaniem zagrożeń, unikaniem ich i zmniejszaniem prawdopodobieństwa wystąpienia 

w przyszłości. Niekontrolowana, nieregulowana oraz szkodliwa dla ludzi marihuana, jest 

transportowana między państwami nielegalnie. Jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu 

lat na całym świecie, a od początku XX wieku widoczny jest również w Polsce. Działalność 

międzynarodowych grup przestępczych wymusza na służbach bezpieczeństwa reakcję oraz 

współpracę na poziomie europejskim. Artykuł ma na celu ukazanie, że współcześnie konopie 

stanowią znaczący problem dla społeczeństwa oraz poważne wyzwanie dla organów ścigania.  

Narkotyki są tematem wielu debat i rozważań psychologów, polityków, terapeutów, nauczycieli, 

funkcjonariuszy służb oraz działaczy środowiskowych. Mimo, iż prawo polskie zakazuje uprawy 

i dystrybucji marihuany, z roku na rok zwiększa się liczba jej użytkowników. Dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w Polsce powołano organizacje, które powinny przeciwdziałać przemytowi. 

Reakcja służb bezpieczeństwa powinna być kompatybilna z zaistniałą negatywną sytuacją, 

w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom narkotykowym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: przemyt, marihuana, narkotyki, bezpieczeństwo 

 

Maks RATNOKOW, WPŁYW CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH NA 

KSZTAŁTOWANIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ USA                                                                                                                                                                                 

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu czynników energetycznych na amerykańską 

politykę zagraniczną. W artykule omawiane są kwestie współczesnego system 

energetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Autor wykazuje w jaki sposób kontrola 

nad surowcami energetycznymi przynosi Stanom Zjednoczonym polityczne korzyści. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: polityka zagraniczna USA, polityka energetyczna, Środkowy Wschód, 

międzynarodowy system energetyczny, problemy w Zatoce Perskiej 
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Daniel SMAGA, SPECYFIKA ZADAŃ STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY CELNEJ JAKO 

ORGANÓW ZWALCZAJĄCYCH TERRORYZM                                                                                                                                                

Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. Naukowej refleksji 

poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Służbę Celną, które poprzez swoje 

ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, mają za cel 

przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, głównie 

śledząc przepływ osób i towarów przez granicę.  

SŁOWA KLUCZOWE: Straż Graniczna, Służba Celna, zagrożenie, bezpieczeństwo, terroryzm

  

Jakub SIEMIĄTKOWKSI, OBRONNOŚĆ POLSKI W MYŚLI ŚRODOWISK 

REPUBLIKAŃSKICH W ŚWIETLE PUBLICYSTYKI PISM „RZECZY WSPÓLNE” 

I „NOWA KONFEDERACJA”                                                                                                                                                                                                                                                             

Artykuł koncentruje się na aktywności publicystycznej polskich środowisk republikańskich 

w odniesieniu do zagadnień powiązanych z szeroko pojętą obronnością państwa. Analizie 

poddane zostały artykuły ukazujące się na łamach pism „Rzeczy Wspólne” i „Nowa 

Konfederacja”. Ich autorzy koncentrowali się na sprawach takich jak powszechny pobór, 

obrona terytorialna, reformy armii, zewnętrzne zagrożenia dla Polski. W enuncjacjach tych 

bardzo wyraźny jest wątek służby wspólnocie, co wyrażać się musi także w zapewnieniu jej 

bezpieczeństwa. Wielu z autorów stanowi zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, stąd można 

domniemywać, że tworzona w tych środowiskach myśl ma wpływ na posunięcia rządu 

sformowanego przez tę partię, w odniesieniu do spraw obronnych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: obronność, republikanizm, obrona terytorialna, przemysł zbrojeniowy, 

pobór  

Adrian SZYDLIK, KARNOPRAWNY ASPEKT PRZESTĘPSTW PRZECIWKO 

OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWU                                                                                                                                                               

Karnoprawna ochrona obronności i bezpieczeństwa znajduje swoje źródło nie tylko 

w Konstytucji Rzeczypospolitej, ale także w aktach prawa międzynarodowego. Także polski 

Kodeks karny penalizuje przestępstwa związane z Siłami Zbrojnymi RP, obowiązkiem służby 

wojskowej albo służby zastępczej, sprowadzania zdarzeń powszechnie niebezpiecznych, 

finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, piractwa, rozbójnictwa morskiego, 

obrotu substancjami niebezpiecznymi czy też powodowania niebezpieczeństwa w szeroko 

rozumianej komunikacji. Uregulowania te mają na celu zapewnienie odpowiedniego porządku 

w państwie, prawidłowe funkcjonowanie służby wojskowej oraz dotyczą wielu płaszczyzn 

życia codziennego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: obronność, bezpieczeństwo, służba wojskowa, terroryzm 
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Timur ANDRIJEWSKI, CELE ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ WOJNY HYBRYDOWEJ                                                                                                                                                         

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie, że rosyjsko-ukraińska wojna hybrydowa wpływa na 

ład światowy i stosunki międzynarodowe. Wskazuje również na fakt, że Rosja wykorzystuje 

w tym konflikcie nowe technologie cyfrowe. Ponadto artykuł podkreśla wykorzystanie fake 

news, propagandy, zakłóceń w procesach wyborczych i ataków cybernetycznych, które są 

nową bronią w wojnie nowej generacji – wojnie hybrydowej lub wojnie społeczeństwa 

informacyjnego. Ponadto Autor opisuje działania, które w Estonii od 2007 prowadzi Federacja 

Rosyjska i prezentuje środki agresywnych rosyjskich działań. Autor podejmuje również próbę 

wykazania, że głównym celem rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej jest stworzenie chaosu, 

podważenie wartości demokratycznych na świecie i pielęgnowanie atmosfery nieufności 

i nihilizmu. Ponadto stwierdza, że agresor wykorzystuje jako broń instytucje demokratyczne 

i ich słabości. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: wojna, wojna hybrydowa, wojna rosyjsko-ukraińska, fake news, 

propaganda, osłabienie technologii, operacje informacyjne 

 

 


