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Bezpieczeństwo, jako jedna z  fundamentalnych potrzeb egzystencjalnych 
każdego człowieka, stanowi główną podstawę jego funkcjonowania w  życiu 
codziennym, społecznym i państwowym. Potrzeba bezpieczeństwa oraz stabili-
zacji wydaje się być koniecznością już od chwili narodzin i decyduje o dalszych 
etapach rozwoju, wpływając na całokształt życia jednostki ludzkiej. Oprócz 
psychologicznego kontekstu i niezaprzeczalnej roli jaką pełni bezpieczeństwo 
w życiu człowieka, jest ono również naczelną potrzebą państw i systemów mię-
dzynarodowych.

Kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem obecne są od bardzo 
dawna i wywołują wiele dyskusji zarówno w środowiskach naukowych jak i gre-
miach politycznych każdego państwa. Jest to także nieodzowny aspekt rozwa-
żań podejmowanych wśród organizacji międzynarodowych i innych uczestników 
stosunków międzynarodowych. Problematyka dotycząca pokoju i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego jest jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień 
w debatach toczących się na arenie międzynarodowej. Pojęcie bezpieczeństwa 
międzynarodowego występuje w  bardzo wielu kontekstach i  znaczeniach, co 
wywołuje jeszcze większe polemiki. Ogólnie wskazuje się, że bezpieczeństwo 
można postrzegać negatywnie i pozytywnie. W znaczeniu negatywnym, bezpie-
czeństwo międzynarodowe oznacza brak zagrożenia, czyli stan bierny, nato-
miast w ujęciu pozytywnym jest aktywnym przeciwstawianiem się pojawiającym 
się zagrożeniom, czyli stan aktywny. Bezpieczeństwo międzynarodowe to nie 
tylko suma bezpieczeństw pojedynczych państw, ale również wszelkie mechani-
zmy, warunki i normy międzynarodowe oraz wspólne dla całego systemu mię-
dzynarodowego cele i wartości.

Zagadnienia dotyczące współczesnych problemów i wyzwań bezpieczeństwa 
międzynarodowego stały się motywem przewodnim III Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, która odbyła się w dniach 
11–12 kwietnia 2018 r. Organizatorem wydarzenia było Koło Młodych Dyplo-
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matów działające przy Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych 
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Kwestie poruszane 
podczas debat jak i długo po ich zakończeniu oraz wypływające z nich istotne 
wnioski doprowadziły do stworzenia publikacji dotyczącej ogólnie pojętego bez-
pieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł otwierający niniejszą publikację autorstwa magister Marty Mie-
dzińskiej pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe w ujęciu teoretycznym podejmuje 
zagadnienia związane z przedstawieniem teoretycznego aspektu funkcjonowa-
nia bezpieczeństwa międzynarodowego, kładąc nacisk na objaśnienie samego 
pojęcia bezpieczeństwa międzynarodowego jak i jego współczesnych wyzwań 
i zagrożeń. Analizy potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z planowa-
nych reform Jeana-Claude Junckera, a także ich wpływu na bezpieczeństwo 
wewnętrzne i  zewnętrzne Unii Europejskiej podjęła się magister Aleksandra 
Kusztykie wicz-Fedurek w artykule Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej w kontekście planowanych reform. Kwestia dotycząca roli Unii 
Europejskiej w  budowaniu polityki antynikotynowej w państwach członkow-
skich została przestawiona przez Karolinę Wierzbicką w artykule Zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego 
Unii Europejskiej na przykładzie polityki antynikotynowej. Bardzo istotne kwestie 
poruszył również Patryk Bukowski w artykule Półwysep Bałkański jako geopoli-
tyczny pomost dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, gdzie zwraca 
uwagę na rolę, jaką odgrywa bądź może odgrywać terytorium Półwyspu Bał-
kańskiego w  zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. 
Magister Daniel Smaga w artykule Konfl ikt w Zatoce Perskiej i Arabska Wiosna, 
a (nie)bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu przedstawia konfl ikt toczący 
się w regionie Bliskiego Wschodu, w celu ukazania powagi sytuacji i zaangażo-
wania wielu podmiotów. Magister Melanie Raczek i magister Natalia Matyba 
w artykule Polskie przedstawicielstwa regionalne w Brukseli podejmują równie 
ważne zagadnienia związane z formalno-prawnymi podstawami funkcjonowa-
nia przedstawicielstw, a także ich najważniejszymi celami i zadaniami. W arty-
kule Współpraca euroatlantycka w zakresie bezpieczeństwa w okresie prezydentury 
Donalda Trumpa magister Paweł Paszak podejmuje próbę zbadania i oceny 
wybranych problemów tej współpracy. Artykuł Norweska polityka arktyczna i jej 
wpływ na bezpieczeństwo w Arktyce autorstwa magistra Leszka Sadurskiego pre-
zentuje przykłady aktywności Norwegii w Arktyce oraz jej wpływu na tworze-
nie środowiska bezpieczeństwa w Arktyce. Artykuł pt. Uprawnienia operacyjne 
służb specjalnych po 11 września 2001  r. na tle wybranych orzeczeń trybunałów 
i sądów. Analiza porównawcza Polski i Wielkiej Brytanii autorstwa magistra Ceza-
rego Golędzionowskiego stanowi analizę wyzwań jakie stoją przed organami 
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sądowniczymi w Polsce i Wielkiej Brytanii dotyczącymi zapewnienia bezpie-
czeństwa oraz funkcjonowania służb odpowiedzialnych za jego utrzymanie. 
Magister Dorota Gawłowska i magister Jan Kowalczyk w artykule Zapewnienie 
bezpieczeństwa przestrzeni miast w dorobku wyspecjalizowanych agencji Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych zwracają uwagę na istotne wyzwanie, jakim stało 
się zapewnienie bezpieczeństwa miejskim społecznościom lokalnym. Artykuł 
zwieńczający niniejszą publikację autorstwa magister Dominiki Czapli pt. Rola 
administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego prezen-
tuje kompetencje poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w kwe-
stii utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.




