Wstęp
W imieniu Rady Redakcyjnej Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego chciałbym poinformować, że – z uwagi na coraz większe zainteresowanie zarówno przedstawicieli ośrodków naukowych, jak i praktyków naszą publikacją – podjęto decyzję o zwiększeniu częstotliwości jego ukazywania, tj. z jednego do dwóch numerów rocznie.
W Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego zostały wyodrębnione dwa obszary tematyczne. Pierwszy numer każdorocznego wydania będzie dotyczył problematyki
bezpieczeństwa międzynarodowego, drugi zaś koncentrował się będzie na analizie polskiej polityki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym oraz wewnętrznym. Taki
podział pozwoli zachować zarówno przyjętą przez Radę koncepcję periodyku, jak i zachować zwartość tematyczną. Artykuły nadal będą przyjmowane do jednego z dwóch
działów: Artykuły oraz Debiuty naukowe. Objętość artykułów powinna wynosić do
20 stron. Recenzje oraz teksty w Kronice naukowej nie powinny przekraczać 5 stron.
Drugi numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego został poświęcony problematyce bezpieczeństwa państwa oraz uwarunkowaniom narodowym procesów bezpieczeństwa. Szczególne miejsce zajmuje debata publiczna o istocie bezpieczeństwa państwa,
która była prowadzona na przełomie 2013 i 2014 roku pod patronatem Zwierzchnika Sił
Zbrojnych i kreowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, choć należy także dostrzec wagę propozycji rządowych.
Efektem prowadzonych dyskusji było przygotowanie dokumentu pt. Strategiczny
Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski (Zespół
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 2012), a także zapowiedź Zwierzchnika Sił Zbrojnych
o ograniczeniu polskiego zaangażowania militarnego w wymiarze ponadnarodowym,
w tym w misjach stabilizacyjnych, oraz przyjęcie przez Rząd Strategii Rozwoju Systemu
Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej do 2022 roku (M.P. 2013 poz. 377) oraz Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2020 (MON, 2013).
Wymiernym rezultatem tej debaty jest nie tylko znacząca przebudowa struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych i decyzja o zakupie nowoczesnego uzbrojenia, ale i zasadnicza
zmiana priorytetów polskiej polityki bezpieczeństwa. Proces ten doskonale ilustruje nowa
definicja bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którą oznacza ono: „zdolność państwa
i jego społeczeństwa do zapewnienia warunków jego istnienia i rozwoju, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz jakości życia.
Zdolność ta jest kształtowana poprzez działania polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ryzyka oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych
i wewnętrznych, co zapewnia trwanie, tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe
państwa i narodu (społeczeństwa)” (M.P. 2013 poz. 377, s. 3).
Za najważniejsze wydarzenie roku 2013 w Polsce można uznać charakter przeobrażeń założeń strategicznych polskiej polityki bezpieczeństwa. Skala tych zmian wymaga
odniesienia się do ich meritum. Kierując się tym przekonaniem, podjęliśmy wraz z Autorami próbę ustosunkowania się do kwestii definiowania pojęcia bezpieczeństwo państwa
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(Jarosław Gryz, Dorota Kaźmierczak-Pec) oraz sposobów jego postrzegania przez polskie think-tanki (Tomasz Pawłuszko), a także wskazania istotnych problemów kreujących
poziom bezpieczeństwa państwa w trzech jego zasadniczych wymiarach: finansowym,
informatycznym i politycznym, a także określenie roli polityki rozwojowej w kształtowaniu zagrożeń bezpieczeństwa (Beata Filipiak, Piotr Daniluk, Jerzy Będźmirowski,
Piotr Mickiewicz, Marian Żuber). Debata kończy się sugestiami dotyczącymi funkcjonalności polskich rozwiązań prawnych w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego (Marek Kulisz, Tadeusz Kęsoń) i bezpieczeństwa podmiotów funkcjonujących
w gospodarce (Iwona Ładysz).
Jedną z najważniejszych misji Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest funkcjonowanie działu Debiuty naukowe, stanowiącego miejsce publikacji prac autorstwa
uczestników studiów doktoranckich i studentów studiów uzupełniających (magisterskich). W obu numerach prezentujemy teksty, będące przyczynkami do przygotowywania dysertacji doktorskich oraz podsumowujące badania prowadzone w trakcie przygotowania prac magisterskich. W tym numerze prezentujemy publikacje absolwentów
studiów magisterskich, prowadzonych w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, poświęcone problematyce bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Sylwia Książek, Karina Sikora).
Oddając do rąk Czytelników kolejny numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, pragnę podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostatnich
proszę o przestrzeganie wymogów redakcyjnych dostępnych na stronie Wydawnictwa
Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.
pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/informacje-dla-autorow).
Zapraszam także do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych, również tych,
których tekstów nie zamieściliśmy w bieżącym numerze.
Piotr Mickiewicz
Redaktor Naczelny
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