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W artykule wykorzystuj¹c procedury analizy systemowe oraz podmiotowe, 

przedmiotowe oraz funkcjonalne podejœcie badawcze scharakteryzowano System 
bezpieczeñstwa europejskiego. Dokonano identyfikacji podmiotów tego systemu – pañstw  

i organizacji miêdzynarodowych. Wskazano na najwa¿niejsze wyzwania i zagro¿enia oraz 

relacje systemowe. Zaprezentowano ewolucjê tego systemu od Unii zachodniej i wspólnot 

europejskich do Unii Europejskiej. Wykorzystuj¹c epistemologiczne i ontologiczne podejœcie 
metodologiczne zarysowano potencjalne problemy badawcze w obszarze systemu 

europejskiego bezpieczeñstwa. 

Józef BUCZYÑSKI 

 

G³ównym zadaniem policji jest ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi, przed bezprawnymi 
dzia³aniami poprzez zapewnienie porz¹dku publicznego oraz koordynacjê i organizacjê 

przedsiêwziêæ przeprowadzanych przez policjê. (...) 

Celem artyku³u by³o pokazanie, jak ogromne wysi³ki i zasoby s¹ mobilizowane, aby 
zabezpieczyæ imprezê masow¹ o podwy¿szonym ryzyku bezpieczeñstwa, co wi¹¿e siê  

z ogromnymi kosztami ponoszonymi przez spo³eczeñstwo jako ca³oœæ. Przedstawiono 

równie¿ zadania poszczególnych komórek w organizacji policji i œrodków technicznych, które 

s¹ konieczne do zabezpieczenia projektu. Omówiono równie¿ opcje taktyczne i zagro¿enia, 

jakie stwarzaj¹ tego typu imprezy 
Aleksandra CZECHOWSKA 

 

O warunkach dzia³ania i rozwoju przedsiêbiorstw w znacznej mierze decyduje polityka 

regionalna, która realizowana jest przez pañstwa i samorz¹dy. Poprawie warunków 
funkcjonowania, a tak¿e rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw s³u¿¹ wdra¿ane 

programy. Fundusze unijne stanowi¹ cenne wsparcie dla MSP, które napotykaj¹ na problem 

niewystarczaj¹cej iloœci w³asnego kapita³u. Wprowadzanie nowych produktów czy 

technologii, koniecznoœæ konkurowania firm na rynku europejskim czy œwiatowym, wymaga 

posiadania znacznych zasobów finansowych. Wsparcie rozwoju ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorstw powinno przynieœæ i przynosi efekty gospodarcze w postaci rozwoju 

inwestycji, zmniejszenia bezrobocia czy generowania wiêkszego dochodu lokalnego.  

Magda WOJDY£A-BEDNARCZYK 
 

Czy w œwiecie p³ynnej nowoczesnoœci, œwiecie traktowanym jako rzeczywistoœæ 

zwiêkszonego ryzyka mo¿liwym jest zachowanie elementarnego poczucia bezpieczeñstwa? 

Czy ludzki byt mo¿na ujmowaæ w kategoriach bezpiecznego osadzenia w szeroko pojêtym 

œrodowisku ¿ycia cz³owieka? Czy cz³owiek w ponowoczesnej rzeczywistoœci mo¿e siê 
odwo³ywaæ do pojêcia bezpieczeñstwa w jego ontologicznym wymiarze? Pytanie o miejsce 

etyki oraz mo¿liwoœæ utrzymania elementarnego poczucia bezpieczeñstwa w rzeczywistoœci 

œwiata ponowoczesnego jawi siê istotnym elementem szeroko pojêtej refleksji 

skoncentrowanej wokó³ cz³owieka, jego losu, to¿samoœci, bytowych i spo³ecznych uwik³añ. 

Niniejszy szkic podejmuje próbê wskazanie mo¿liwych na nie odpowiedzi. 
Anna KURKIEWICZ 

 


