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Niniejsze opracowanie wpisuje się w zakres przedmiotowy konferencji o tym samym tytule
i zawiera opinię ekspertów reprezentujących administrację rządową i samorządową,
przedsiębiorców, a także środowisk naukowych na temat przygotowania administracji
publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań w obszarze pozamilitarnych przygotowań
obronnych. Niezwykle cennym elementem publikacji jest zaprezentowanie olbrzymiego
zakresu węzłowych problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty odpowiadające za
realizację wspomnianych zadań. Dodatkowym walorem opracowania jest przedstawienie
wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano prezentując
doświadczenia, opinie i wnioski oraz tzw. dobre praktyki autorów poszczególnych części
opracowania, którzy reprezentują różne środowiska oraz obszary badawcze. Pozwoliło to na
przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o charakterze poznawczo-naukowym,
który pozwalam sobie tą drogą rekomendować czytelnikom. Powinni znaleźć w nich pomoc
w odpowiedzi na zasadnicze pytanie1:
W jakim kierunku należy doskonalić proces pozamilitarnych przygotowań
obronnych

państwa,

w

tym

przygotowania

administracji

publicznej

oraz

przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych, w celu zabezpieczenia sprawnego
funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa
i wojny?

dr inż. Marian Kuliczkowski
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Treść pytania stanowi główny problem badawczy organizowanej w dniu 14 czerwca 2011 r. w Akademii
Obrony Narodowej konferencji naukowej na temat: „Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze
pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa”
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