Szybki rozwój gospodarczy oraz dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu politycznym
powodują, że problematyka bezpieczeństwa nabiera coraz większego znaczenia.
Bezpieczeństwo jest podstawową wartością, niezbędną do stabilnego rozwoju każdego
organizmu w tym również podmiotu gospodarczego, który można postrzegać jako swego
rodzaju organizm. W ujęciu ogólnym, bezpieczeństwo postrzegane jest jako stan niezagrożenia,
spokoju, pewności, ze nie stanie się nic, co mogłoby zakłócić ten stan. Według Słownika
terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania termin bezpieczeństwo oznacza stan,
który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szanse na doskonalenie - jest
jedną z podstawowych potrzeb człowieka i sytuacją odznaczająca się brakiem ryzyka utraty
czegoś, co człowiek szczególnie ceni np. zdrowia, pracy, szacunku, majątku. Również Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza bezpieczeństwo jako jeden z głównych celów
funkcjonowania państwa i jego struktur poprzez zapewnienie (bezpieczeństwa) bytu i warunków
rozwoju obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu ich osobistej wolności. Współcześnie,
bezpieczeństwo składa się z trzech komponentów: politycznego, militarnego oraz
ekonomicznego.
Komponent militarny bezpieczeństwa należy postrzegać jako działania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa poprzez dobrze zorganizowaną, wyszkoloną i uzbrojoną armię
danego kraju.
Komponent polityczny bezpieczeństwa jest rozumiany jako działania zwrócone na zawieranie
międzynarodowych sojuszów (jak np. sojusz północnoatlantycki) multi i bilateralnych.
Komponent ekonomiczny - przez wielu naukowców uznawany za najważniejszy w obecnej
rzeczywistości gospodarczej oznacza zapewnienie stabilnego funkcjonowania i rozwoju
gospodarki danego kraju. Szczególnym obszarem dla bezpieczeństwa ekonomicznego jest
bezpieczeństwo energetyczne.
Gospodarka kraju stanowi o jego sile na arenie międzynarodowej. Nadmierna koncentracja na
aspekcie militarnym bezpieczeństwa może doprowadzić do obniżenia jego poziomu w jego
pozostałych składowych, począwszy od poziomu życia, na kulturze narodowej kończąc.
Podkreślić należy, że współczesne postrzeganie bezpieczeństwa polega na konieczności
postrzegania zagrożeń jako zjawisk złożonych. Tak jak gospodarka kraju (w której funkcjonuje
wojsko, przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze a także państwo) stanowi system naczyń
połączonych, tak zagrożenia dla tego "organizmu" oddziałując na jeden z jego elementów
pośrednio mają wpływ na cały "organizm". Wspomniane komponenty bezpieczeństwa
wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie. Dlatego też bezpieczeństwo jednostki można
rozpatrywać jedynie w kategorii systemu, w którym pojedynczy bodziec będzie miał wpływ na
cały „organizm”.

Przedstawiona definicja i istota bezpieczeństwa pokazuje, że ma ono szeroki zakres i w zasadzie
obejmuje każdy aspekt funkcjonowania każdego podmiotu - zarówno w skali krajowej jak i
międzynarodowej, w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. To zróżnicowanie jest także widoczne
wśród prac naukowych zawartych w niniejszej publikacji. Tematyka prac obejmuje aspekty
militarne (związane z Siłami Zbrojnymi RP ale nie tylko), bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni a
także bezpieczeństwa politycznego i bezpieczeństwa ekonomicznego (traktując między innymi o
odnawialnych źródłach energii w bezpieczeństwie energetycznym Polski). Wśród prac
naukowych poruszana jest również jakże ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa krajowego i
międzynarodowego problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia
wirusem COVID-19.
Wyrażam przekonanie, że treści zawarte w niniejszym opracowaniu mogą być źródłem wiedzy
dla osób poszukujących wiedzy z obszaru bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym jak i
międzynarodowym. Wykorzystanie monografii przez pracowników nauki, studentów kierunków
związanych z bezpieczeństwem stałoby się spełnieniem oczekiwań jej autorów.

