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Słowo wstępne

Położenie geostrategiczne Polski po wyjściu z Układu Warszawskiego i Rady Wza-
jemnej Pomocy Gospodarczej uległo zasadniczej zmianie, co bezpośrednio przeło-
żyło się na jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Każde państwo – co do-
tyczyło również Polski – musiało poszukiwać racjonalnych rozwiązań dotyczących 
jego bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku miały miejsce poważne prze-
wartościowania w mentalności elit politycznych dotyczące kształtu bezpieczeństwa 
nie tylko narodowego, ale i międzynarodowego. To również początek poszukiwa-
nia miejsca Polski w zachodnioeuropejskim systemie bezpieczeństwa wojskowego 
i gospodarczego. Wytyczonymi celami strategicznymi były członkostwo w Sojuszu 
Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, które stały się faktem w 1999 i 2004 roku.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego to szanse i za-
grożenia, które zmieniają otoczenie wewnętrzne każdego państwa. To również 
konieczność przebudowy systemu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego 
państwa. Należy również pamiętać o tym, że istotny wpływ na stan naszego bezpie-
czeństwa ma wszechobecna globalizacja wraz ze swoimi konsekwencjami pozytyw-
nymi i negatywnymi. Globalizacja, która ma zarówno zwolenników, jak i przeciw-
ników, jest negatywnie oceniana w aspekcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa.

Przynależność Polski do europejskich organizacji międzynarodowych, zaanga-
żowanie w operacje humanitarne poza granicami kraju, a także istniejące zagroże-
nia mają istotny wpływ na jej bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Okres przemian ustrojowych i towarzyszące im procesy zmieniły nasze po-
strzeganie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne ma szczególne znaczenie 
dla każdego państwa, w tym i dla Polski, która leżąc na wschodniej rubieży NATO 
i Unii Europejskiej, styka się bezpośrednio z wieloma zagrożeniami. Uwarunkowania 
te sprawiają, że bezpieczeństwo wewnętrzne Polski ma istotny wpływ na jej rozwój. 
Skuteczne realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym pań-
stwa wymaga profesjonalnie przygotowanej kadry na wszystkich poziomach kiero-
wania bezpieczeństwem państwa.

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro- 
dowej w Krakowie z myślą o potrzebach tego sektora bezpieczeństwa państwa 
w roku akademickim 2012/2013 uruchamia kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa. 

Uważamy, że pozwoli to młodym ludziom na uzyskanie atrakcyjnego wykształ-
cenia w tak ważnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 
Nowe kadry będą miały możliwość podjęcia pracy zawodowej w instytucjach zajmu-
jących się tą problematyką zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej.
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