
     

      
 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych  

oraz Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych  

im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku 
Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach 

  

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ 
 

do udziału 

 

 w Konferencji Naukowej: 

 

IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 
 

 

na temat 

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki 

 

 

 
 

 

w dniu 23 kwietnia 2021 roku 

zdalnie z użyciem narzędzia „Google Meet” 

 

 

 

 



PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Tematyka Konferencji – IX Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych 

w Naukach o Bezpieczeństwie – koncentruje się na zagadnieniach niezbędnego, w obliczu 

praktycznych sytuacji problemowych, postępu w doskonaleniu rozwiązywania poznawczych 

sytuacji problemowych w naszej dyscyplinie naukowej. Rzeczywistość bezpieczeństwa jego 

podmiotów (przedmiotów referencyjnych), umieszczanych w licznych kontekstach 

przedmiotowych, czasowych i przestrzennych implikuje równie liczne militarne i niemilitarne 

wyzwania i zagrożenia, którym sprostać i przeciwstawić się muszą systemy operacyjne 

bezpieczeństwa: człowieka, społeczeństw, państw i ich stowarzyszeń.  

Z kolei uzyskanie wspomnianych zdolności przez systemy operacyjne bezpieczeństwa 

podmiotów okazuje się niemożliwe bez pełnego zaangażowania potencjału nauk 

o bezpieczeństwie. Potencjał ten tworzą naukowcy posługujący się konkretnym instrumentarium 

poznawczym, realizujący zarówno podstawowe, jak i ważne dla praktyki funkcjonowania 

wspomnianych systemów badania stosowane i prace rozwojowe. Natomiast rozwój potencjału 

naszych nauk wymaga zarówno uzyskiwania nowych możliwości poznawczych, jak i postępu 

w doskonaleniu tych istniejących. Rozwój ten uzależniony jest, między innymi, od pozyskiwania 

nowych, dobrze przygotowanych do badań kadr naukowych. Kadry te przygotowujemy obecnie 

w warunkach swoistej agregacji w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie możliwości poznawczych 

uzyskiwanych przez absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na licznych kierunkach 

studiów dedykowanych bezpieczeństwu podmiotów we wspomnianych kontekstach 

przedmiotowych, czasowych i przestrzennych. Także i ten, dydaktyczny w swej istocie proces 

wymaga postępu w doskonaleniu się.  

Zakładamy, że IX Warsztaty, jako uznane już w skali kraju forum prezentowania 

i weryfikacji osiągnięć w naukach o bezpieczeństwie, w obecnej edycji pozwolą skupić się 

uczestnikom naszej konferencji na wymianie poglądów naukowców i praktyków w zakresie: 

 podstaw poznania przedmiotu materialnego (badań), 

 identyfikacji środowiska systemów bezpieczeństwa podmiotów, w tym wyzwań 

i zagrożeń, 

 tworzenia i doskonalenia systemów operacyjnych bezpieczeństwa podmiotów, 

 innowacyjnego kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w ramach dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie, 

 implikacji poznawczych bezpieczeństwa podmiotu wynikających z praktycznych 

sytuacji problemowych. 

Ponadto podtrzymujemy zadanie poprzednich edycji Konferencji dotyczących 

systematycznego wykazywania w naukach o bezpieczeństwie potrzeb prowadzenia badań i 

upowszechniania uzyskanych wyników, szczególnie w aspekcie ich praktycznego znaczenia dla 

bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa.  



Komitet Naukowy Konferencji:  

 prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – honorowy przewodniczący 

 dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni - przewodniczący 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Glen 

 prof. dr hab. Bogusław Jagusiak 

 prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler 

 prof. dr hab. Jerzy Kunikowski 

 prof. dr hab. Mirosław Minkina 

 prof. dr hab. Andrzej Misiuk 

 prof. dr hab. Jacek Pawłowski 

 prof. dr hab. Ryszard Rosa 

 prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz 

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski 

 gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 

 prof. dr hab. Bernard Wiśniewski 

 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski 

 dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni 

 por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. uczelni 

 dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. uczelni 

 insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. uczelni 

 płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. uczelni 

 kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. uczelni 

 dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni 

 płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. uczelni 

 dr hab. Jarosław Teska, prof. uczelni 

 dr hab. Andrzej Urbanek, prof. uczelni 

 ppłk dr Zbigniew Grobelny 

 insp. dr Andrzej Żyliński, prof. uczelni 

 

Komitet Organizacyjny: 

 dr Daria Krzewniak – Przewodnicząca 
 dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej 

 dr Agnieszka Araucz-Boruc  

 dr Patrycja Bryczek-Wróbel (WAT) 

 mł. insp. dr Agnieszka Choromańska (WSPol) 

 dr Justyna Kurek (ASzWoj) 

 st. bryg. dr inż. Robert Piec (SGSP) 

 dr Paweł Szmitkowski 

 dr Renata Tarasiuk 

 dr Mariusz Wojciszko (ASzWoj) 

 mgr Milena Bobińska (WAT) 

 mgr Jacek Gerwatowski  

 mgr Eliza Kublik 

 

 

 

 

 

 

 
 



Porządek obrad 

Czas Przedsięwzięcie 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników 

9.00-9.10 Otwarcie obrad – JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina 

9.10-9.20 

Przywitanie gości, sprawy organizacyjne – Dyrektor INoB – dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni 

prof. dr hab. inż. Andrzej Glen 

dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni 

Panel I 

Poznawcze aspekty rozwoju nauk o bezpieczeństwie  

Moderatorzy – prof. dr hab. inż. Andrzej Glen, prof. dr hab. Marian Cieślarczyk 

IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE  - 

https://meet.google.com/szy-oaqr-fjo 

9.20-9.35 

J. M. Komendant-Rektor insp. dr hab. Iwona Klonowska, Wyższa Szkoła Policji  

Nowa rzeczywistość edukacyjna w czasie COVID-19 na przykładzie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Perspektywa 

wprowadzonych procedur 

9.35-9.50 
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Wojskowa Akademia Techniczna 

Kilka refleksji o przyszłości nauk o bezpieczeństwie w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń 

9.50-10.05 
dr hab. Janusz Świniarski, dr Paweł Kawalerski, Wojskowa Akademia Techniczna 

Ku securitologii jako najnowszej nauce o bezpieczeństwie 

10.05-10.20 
prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Uniwersytet Warszawski 

Geneza i specyfika nauk o bezpieczeństwie w dziedzinie nauk społecznych 

10.20-10.35 
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna 

Przypadek i konieczność w badaniach systemowych bezpieczeństwa  

10.35-10.50 
 

Przerwa  

 

10.50-11.05 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, Akademia Sztuki Wojennej  

Systemy bezpieczeństwa narodowego a systemy operacyjne. Zagadnienia rozłączności i integracji organizacyjnej oraz 

funkcjonalnej 

11.05-11.20 
dr Andrzej Wawrzusiszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Aksjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 

11.20-11.35 
 dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

Specyfika bezpieczeństwa człowieka 



11.35-11.50 
dr Robert Gwardyński, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 

Bezpieczeństwo podmiotu w ujęciu aksjologicznym 

11.50-12.05 
dr Anna Kurkiewicz, prof. uczelni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

Konstruowanie metodycznych podstaw nauk o bezpieczeństwie – parezjastyczne uwikłanie 

12.05-12.20 
dr hab. Mariusz Kubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach   

Ontologiczny status bezpieczeństwa kulturowego. Dotychczasowe ustalenia i problemy definicyjne 

12.20-14.00 
 

Dyskusja  

 

14.00-14.30 
 

Przerwa  

 

PANEL II  

Środowisko systemów bezpieczeństwa podmiotów – aspekty metodologiczno-dydaktyczne 

Moderatorzy – dr hab. Agnieszka Filipek, dr hab. Mariusz Kubiak 

https://meet.google.com/vzf-gaiu-fyz 

14.30-14.45 
dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

Metodologiczne aspekty organizacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa 

14.45-15.00 
dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska 

Strategia i polityka bezpieczeństwa jako instrumenty kreowania bezpieczeństwa politycznego 

15.00 -15.15 
dr Bogdan Chmieliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Granice poznania i ingerencji przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie 

15.15-15.30 
dr Rafał Wądołowski 

Metodologia badań bezpieczeństwa informacji niejawnych w aspekcie osobowym 

15.30-15.45 
dr inż. Paweł Kobis, Politechnika Częstochowska 

Rola czynnika ludzkiego w procesach zarządzania bezpieczeństwem zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie 

15.45-16.00 
mgr Piotr Wiraszka, SHAPE 

Uniwersalność kołowej struktury wartości w empirycznym formowaniu poziomu kultury bezpieczeństwa podmiotu 

16.00-16.15 
 

Przerwa 

 

16.15-16.30 
dr Aleksandra Zając, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

Niektóre implikacje psychologicznej koncepcji heurystyk dla nauk o bezpieczeństwie 



16.30-16.45 
dr Wojciech Czajkowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie 

Kulturowe uwarunkowania doświadczenia jednostki. Zaburzenia tożsamości indywidualnej a bezpieczeństwo 

16.45-17.00 
dr hab. Marian Lutostański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Problematyczne rozumienie zagrożenia 

17.00-17.15 
dr Daria Krzewniak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach    

Bezpieczeństwo w Internecie w kontekście patotreści 

17.15-17.30 
dr Joanna Ważniewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego a bezpieczeństwo zdrowotne 

17.30-17.45 

dr Tomasz Szyszlak, Uniwersytet Wrocławski 

Spór wokół kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych i ich posiadaczy z perspektywy nauk o 

bezpieczeństwie 

17.45-18.30 
 

Dyskusja 

 

PANEL II  (sesja równoległa) 

Środowisko systemów bezpieczeństwa podmiotów – aspekty metodologiczno-dydaktyczne 

Moderatorzy – prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, prof. dr hab. Bogusław Jagusiak 

https://meet.google.com/nyw-nmhc-sfx 

14.30-14.45 
płk dr hab. Jacek Lasota, Akademia Sztuki Wojennej 

Dlaczego warto studiować historię sztuki wojennej 

14.45-15.00 
dr Izabela Grabowska-Lepczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Rola nauczyciela w edukacji na rzecz bezpieczeństwa 

15.00 -15.15 
dr hab. Paweł Gromek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Efekt kaskadowy a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa 

15.15-15.30 
dr hab. Weronika Jakubczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Zastosowanie nowych technologii na rzecz bezpieczeństwa 

15.30-15.45 
prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Inwazja irracjonalizmu jako kategoria współczesnych zagrożeń – odniesienia do praktyki 

15.45-16.00 
 

Przerwa 

 

16.00-16.15 
mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Wskaźniki odporności społecznej w dobie chaosu 



16.15-16.30 

dr Renata Tarasiuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Dylematy bezpieczeństwa kulturowego. Casus Państwa Izrael 

 

16.30-16.45 
dr inż. Aneta Grodzicka, mgr inż. Anna Skałbania, Politechnika Śląska 

Badania motywacji i podejmowania ryzyka – studium przypadku dla ratownika górniczego 

16.45-17.00 
dr inż. Aneta Grodzicka, mgr inż. Anna Skałbania, Politechnika Śląska 

Badania satysfakcji i relacji międzyludzkich – studium przypadku dla ratownika górniczego 

17.00-17.15 
dr hab. Marek Leszczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego 

17.15-17.30 
dr Rafał Płocki, Wyższa Szkoła Policji 

Pomiar poczucia bezpieczeństwa – teoria i praktyka 

17.30-17.45 
dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska 

Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

17.45-18.30 
 

Dyskusja 

 

PANEL III 

Poznanie bezpieczeństwa podmiotu a praktyczne sytuacje problemowe  
Moderator – prof. dr hab. inż. Andrzej Glen, dr hab. Adam Bobryk 

https://meet.google.com/eao-ffsr-jav 

14.30-14.45 
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w czasie pandemii COVID-19 

14.45-15.00 
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 

Policja w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Siedlcach w czasie pandemii COVID-19 

15.00 -15.15 
dr hab. Wojciech Horyń, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

Wsparcie administracji publicznej przez Wojska Obrony Terytorialnej w czasie pandemii COVID-19 

15.15-15.30 
dr hab. Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska 

Zastosowanie mediacji w dochodzeniach policyjnych 

15.30-15.45 
dr hab. Jadwiga Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Dezinformacja w przestrzeni publicznej jako zagrożenie w czasie pandemii 

15.45-16.00 

dr hab. inż. Witalis Pellowski, mgr inż. Woźniak Robert, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki/Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 

Oddziały przygotowania wojskowego w systemie szkolenia skróconej służby przygotowawczej 



16.00-16.15 
dr hab. Grzegorz Pietrek, dr Michalina Pietrek, WSB w Gdańsku/Akademia Pomorska w Słupsku 

Poczucie a stan bezpieczeństwa na przykładzie imprez masowych 

16.15-16.30 
 

Przerwa 

 

16.30-16.45 

dr Dominika Karwoth-Zielińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Wybrane aspekty dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w drugiej dekadzie XXI w. – wymiar współczesnego 

terroryzmu 

16.45-17.00 
dr Marlena Lorek, Politechnika Rzeszowska 

Wpływ epidemii na przestępczość w województwie podkarpackim 

17.00-17.15 
dr Tomasz Łachacz, Wyższa Szkoła Policji 

Praktyczne rozwiązania FASTER dla służb szybkiego reagowania 

17.15-17.30 

dr Tomasz Michalczak, Państwowa Uczelnia Zawodowa im I. Mościckiego w Ciechanowie 

Przyczyny radykalizacji muzułmanów w Europie i sposoby przeciwdziałania islamskim zamachom terrorystycznym w Unii 

Europejskiej 

17.30-17.45 
mgr Marciniak Zofia, dr Kaszubowski Roman, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Wypalenie zawodowe a zachowania suicydalne pracowników administracji państwowej 

17.45-18.00 
mgr Marek Pardyak, Wojskowa Akademia Techniczna 

Red Teaming – narzędzie w służbie obronności Państwa? 

18.00-18.15 
mgr Kamil Martyniak, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Cyberprzestrzeń jako platforma zagrożenia w obrocie walutą 

18.15-18.30 
 

Dyskusja 

 

18.30-18.40 

 

Zakończenie konferencji 

 

https://meet.google.com/szy-oaqr-fjo 

    


