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INTRODUCTION OF THE EDITOR 
 

W dniu 17 października 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się kolejna IV edycja 

seminarium naukowego obejmującego problematykę „Pozamilitarnych przygotowań obronnych 

państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP”, na temat: „Stan aktualny oraz kierunki 

doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce”. Organizatorem seminarium była  

Katedra Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa, Wydziału 

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem 

objęło Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 

W seminarium udział wzięli wybitni eksperci zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi 

aspektami pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, reprezentujący świat nauki, NIK, MON, 

RCB oraz organy administracji publicznej. Tegoroczne seminarium poświęcone było zagadnieniom 

aplikacji teoretycznych założeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce z ich praktycznymi 

aspektami. 

Inicjatywa kontynuacji tego typu spotkań zrodziła się z potrzeby uporządkowania 

dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze przygotowań obronnych w 

niemilitarnej części systemu obronnego państwa oraz wskazania kierunków dalszego rozwoju teorii i 

praktyki w tym zakresie1. Sygnały dochodzące od praktyków wskazują, że obecny stan prawny i 

 
* dr hab. inż. Marian Kuliczkowski War Studies University, Warsaw, Poland 

  https://orcid.org/0000-0003-2655-6288  m.kuliczkowski@akademia.mil.pl 

Copyright (c) 2019 Marian Kuliczkowski. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 
International License. 
 
1 Pierwsze Seminarium naukowe nt. “Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej” 
zostało zorganizowane w AON w dniu 8 czerwca 2010 roku. W seminarium udział wzięli specjaliści zajmujących się 
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organizacyjny w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce rodzi wiele problemów 

wykonawczych związanych przede wszystkim z podejmowaniem stosownych działań przez organy 

administracji rządowej i samorządowej, a także przedsiębiorców.  

Biorąc powyższe pod uwagę, wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz 

praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, a także 

identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań określiły cel seminar ium. 

Organizatorzy seminarium, mając na względzie ukierunkowanie dyskusji, przygotowali i dostarczyli 

wszystkim jego uczestnikom, przedstawiony w załączeniu do niniejszego opracowania, program 

seminarium naukowego (załącznik nr 1). 

Dorobkiem seminarium na temat: „Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w Polsce”, jest niniejsze opracowanie o tytule odpowiadającym 

przedmiotowi spotkania. Zgromadzone w nim zostały opracowane w formie pisemnej główne 

wystąpienia prelegentów. Uzupełniono je o dodatkowe, przygotowane specjalnie przez uczestników 

seminarium i złożone do jego sekretariatu, opracowania dotyczące wybranych problemów z obszaru 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, które wpisują się merytorycznie w tematykę 

omawianą na spotkaniu. Pozwoliło to na przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o 

charakterze naukowym, który pozwalam sobie tą drogą rekomendować czytelnikom. Żywię przy tym 

nadzieję, że przyniesie to wymierne rezultaty i zostanie dobrze spożytkowane, zgodnie z łacińską 

sentencją: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est2”.  

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu treści są rezultatem dociekań ich autorów nad 

wybranymi problemami przygotowań obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego państwa. 

Uwzględniając charakter problemu, stanowiący treść wystąpienia każdego uczestnika seminarium, 

należy pamiętać, że przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar 

poznania. Przyjęte zatem musiały być przez organizatorów ograniczenia nawiązujące do celów i 

zasadniczych problemów wymienionych w programie seminarium i wprowadzeniu, co w 

konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów. Dokonane wybory dowodzą 

rozległości problematyki przygotowań obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego 

 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowań obronnych państwa, reprezentujący świat nauki oraz organy 
administracji publicznej i przedsiębiorców. Głównym celem seminarium było usystematyzowanie i uporządkowanie 
dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju teorii i praktyki 
przygotowań obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego państwa.   
2 „Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać”. 
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państwa. Problematyka ta może być przedmiotem badań naukowych oraz konfrontacji teoretycznych 

założeń z jej praktycznymi aspektami. 

Przechodząc do kwestii merytorycznych chciałbym odnieść się do kilku, moim zdaniem 

najważniejszych problemów podniesionych zarówno w dyskusji, jak i w przekazanych do sekretariatu 

seminarium opracowań dotyczących wybranych problemów z obszaru przygotowań obronnych 

państwa, które zostały zamieszczone w niniejszej publikacji.  

Wydaje się, że wypowiedzi uczestników seminarium dowodzą, że w problematyce przygotowań 

obronnych naszego państwa jest jeszcze duży obszar do zbadania oraz wypracowania i określenia 

celu i misji tych przygotowań w kontekście strategicznych działań państwa w dziedzinie obronności. 

Podkreślono, że tylko właściwa identyfikacja problematyki przygotowań obronnych w systemie 

obronnym państwa oraz scharakteryzowanie czynników warunkujących stan tych przygotowań 

umożliwi zarówno doskonalenie obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, jak i wprowadzenie 

systemowych rozwiązań w obszarze organizacyjnym tych przygotowań.  

W konsekwencji wygłoszonych referatów oraz głosów w dyskusji, a także wniosków końcowych 

należy stwierdzić, że założony cel główny oraz cele szczegółowe seminarium, przedstawione we 

wstępie niniejszej publikacji, zostały osiągnięte. Autorzy prezentowanych wypowiedzi, jak również 

organizatorzy seminarium, w wyniku którego doszło do niniejszej publikacji, wyrażają przekonanie, 

że oddawane do rąk czytelników opracowanie stanowić będzie cenne źródło wiedzy, wzbogacające 

wyniki dotychczasowych badań nad problemami przygotowań obronnych państwa.  

Przeprowadzone seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim 

dysponuje nauka i praktyka - do broni intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących 

się teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowań obronnych państwa. Doprowadzenie do 

zorganizowania seminarium i przeprowadzenie w nim szerokiej dyskusji naukowej oraz konfrontacji 

teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce 

uważam za sukces jego organizatorów, za swego rodzaju precedens, a w przyszłości – normalność w 

relacjach „teorii i praktyki” w obszarze szeroko pojętych przygotowań obronnych państwa.  

W imieniu organizatorów wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim uczestnikom seminarium za 

przyjęcie zaproszeń, przybycie i aktywny udział w naszym przedsięwzięciu. 
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Załącznik 

                                                                                                                       

I V  S E M I N A RI U M  N AU KOW E  
  

 „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP”  

n t :  „S TAN A KTUAL N Y O R AZ  K I ER UNKI  DO S KO NAL ENI A  PO Z AM I L I TAR NYC H 
PR Z YG O TO W AŃ O B R O NNYC H W  PO L S CE ”    

A k a d e m i a  S z t u k i  W o j e n n e j  
1 7  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 9  r o k u  

Katedra Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Obronnej 
organizuje 17 października 2019 roku seminarium naukowe na temat: „Stan aktualny oraz kierunki 
doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce”. 

Sygnały dochodzące od praktyków oraz analiza literatury przedmiotu wskazują, że obecny stan 
prawny i organizacyjny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce rodzi wiele problemów 
wykonawczych związanych przede wszystkim z podejmowaniem stosownych działań przez organy 
administracji publicznej w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych 
oraz przedsiębiorców w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny. Celem seminarium jest wymiana poglądów 
w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w Polsce, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych 
przygotowań. 

Program seminarium obejmować będzie następujące problemy badawcze: 

Część I: 

1. Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w 
systemie bezpieczeństwa narodowego RP. 

2. Miejsce i rola administracji publicznej w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w Polsce. 

3.  Kluczowe dylematy pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce w świetle kontroli NIK. 
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Część II: 

Omówienie współpracy Katedry Przygotowań Obronnych Państwa z administracją publiczną i 
przedsiębiorstwami w zakresie popularyzowania wiedzy dotyczącej problematyki pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w Polsce. Omówienie  udziału ekspertów z administracji publicznej w 
procesie dydaktycznym realizowanym przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa oraz 
podsumowanie działania Katedry w zakresie prowadzenia szkoleń obronnych organizowanych 
przez administrację publiczną oraz  przedsiębiorców (wykłady na zaproszenie).  

 

GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIE 

09.00 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 
10:15 

CEREMONIA OTWARCIA SEMINARIUM 

Prof. dr hab. Waldemar Kitler - Dyrektor IBP WBN 
Dr Mariusz Kamiński – Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej w ASzWoj 

10.15 – 
12:15 

CZĘŚĆ I  

DYLEMATY NAUKOWE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH 
W POLSCE 

Moderator panelu – prof. dr hab. Jacek Pawłowski  

10.15 – 
10.35 

Pozamilitarne przygotowania Obronne w Polsce jako przejaw powszechnego 
obowiązku obrony RP 

–  prof. dr hab. Waldemar Kitler - WBN 

10.35 – 
10.50 

Historyczne aspekty pozamilitarnych przygotowania obronnych w Polsce  

–   dr Mariusz Kamiński WBN 

10.50 – 
11.10 

Ocena pozamilitarnych przygotowania obronnych w Polsce.  Stan aktualny 
i kierunki doskonalenia przygotowań. 

– dr hab. inż. Marian Kuliczkowski WBN ASzWoj 

11.10 – 
11.30 

Administracja publiczna w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w Polsce – miejsce i rola.  

–  dr Robert Dynak – SP w Pułtusku 

11.30 – 
11.50 

Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w Polsce – stan aktualny oraz kierunki rozwoju. 

–  dr Grzegorz Lewandowski – ASzWoj 

11.50 – 
12.15 

Dyskusja 

12:15 – 
12.30 

Przerwa kawowa 

12.30 – 
14.20 

CZĘŚĆ II  

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W 
POLSCE 
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GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Moderator – dr hab. inż. Marian Kuliczkowski 

12.30 – 
12:50 

Szkolenie obronne ważnym elementem przygotowań obronnych w Polsce – 
wybrane problemy. 

 –  płk dr Cezary Sochala  – DSiPO MON 

12.50-13.10 

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce – kluczowe dylematy 
przygotowań w świetle kontroli NIK.  

–  mgr Lucjan Bełza - NIK 

13.10 
-13.30 

Współpraca Katedry Przygotowań Obronnych Państwa z administracją 
publiczną i przedsiębiorcami w zakresie popularyzowania problematyki 
pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. 

– dr hab. inż. Marian Kuliczkowski WBN ASzWoj 

13.30 – 
13.50 

Podziękowania i wyróżnienie osób współpracujących z Katedrą POP  
w realizacji procesu dydaktycznego 

–  prof. dr hab. Waldemar Kitler - Dyrektor IBP WBN 

13.50 – 
14.10 

Wystąpienia zaproszonych gości - dyskusja 

14.10 – 
14.20 

Podsumowanie seminarium 

14.30 Uroczysty obiad 
 

Komitet naukowy: 
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler – przewodniczący 
prof. dr hab. Jacek Pawłowski 
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski  
ppłk dr inż. Andrzej Soboń 
dr Grzegorz Lewandowski 
dr Mirosław Kamiński 
dr Robert Dynak 
mgr Lucjan Bełza 

Komitet organizacyjny: 

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – przewodniczący 
ppłk dr inż. Andrzej Soboń – z-ca przewodniczącego 
dr Grzegorz Lewandowski   
płk dypl. rez. mgr Lesław Dubaj  

Miejsce seminarium: 
Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa  
Klub ASzWoj – Sala Rycerska (budynek 56) 
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