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Szanowni Państwo,
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących dobrych praktyk
i barier rozwojowych związanych z możliwościami diagnozowania i doskonalenia bezpieczeństwa w powiatach, gminach, miastach i wsiach w zakresie:
 bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego, np. jakości wody, ziemi i powietrza, jakości produktów żywnościowych, problemów zdrowotnych w wymiarze lokalnym, ratownictwa medycznego, epidemii zwierząt, itp.,
 bezpieczeństwa ekonomicznego, np. czynników sprzyjających rozwojowi powiatów,
miast i gmin oraz istniejących barier rozwojowych, itp.,
 bezpieczeństwa politycznego, np. kultury politycznej, emocji i stereotypów, „klinczów”
politycznych, frekwencji wyborczej, itp.,
 bezpieczeństwa społecznego, w tym pozytywnych i negatywnych zjawisk (bezrobocia,
bezdomności, wykluczenia społecznego, itp.),
 bezpieczeństwa publicznego, np. bezpieczeństwa na drogach, patologii społecznych,
przestępczości, itp.,
 bezpieczeństwa kulturowego, w tym „starych” i nowych wyzwań, szans i zagrożeń, itp.,
 bezpieczeństwa informacyjnego, np. podatności na dezinformacje, cyberzagrożeń, uzależnień komputerowych, itp.,
 bezpieczeństwa militarnego, np. roli „małych ojczyzn” w sytuacji zagrożeń hybrydowych, ochrony ludzi i mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony dóbr kultury,
itp.
O bezpieczeństwie będziemy rozmawiać nie tylko w wąskim znaczeniu tego pojęcia
(jako radzenie sobie – lub nie – z różnymi rodzajami zagrożeń przez podmioty fizyczne
i prawne), ale także o możliwościach zrównoważonego rozwoju w układzie terytorialnym,
z odniesieniem do bezpieczeństwa jako kategorii jakości życia. Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na rolę i możliwości funkcjonowania społeczności lokalnych, instytucji,
organizacji i firm, ale także tzw. zwykłych obywateli w systemie zarządzania kryzysowego. Odniesiemy się także do problematyki bezpieczeństwa jako obszaru aktywności
w procesie zarządzania jednostką terytorialną. W tym zakresie istotne będzie zwrócenie
uwagi na zagadnienie edukacji i wychowania na rzecz bezpieczeństwa w kontekście kształtowania idei solidaryzmu samorządowego i społecznego w obliczu zagrożeń.
W ramach „warsztatów” przewidujemy referaty podczas sesji plenarnej i wymianę doświadczeń w grupach tematycznych, dotyczących m.in. dobrych praktyk w zakresie:
przewidywania, zapobiegania i przygotowywania się oraz skutecznego reagowania i odbudowy, zwracając także uwagę na napotykane w tym zakresie trudności.
Warsztaty będą dobrym forum do wymiany poglądów naukowców i praktyków na
wyżej sygnalizowane tematy. Przewidywane są również dyskusje dotyczące możliwości
opracowywania strategii rozwoju miejscowości oraz planów zarządzania kryzysowego,
adekwatnych do potrzeb gmin i powiatów, a także szczere rozmowy o efektach ich praktycznej realizacji.
O tym, jak wiele jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia nie musimy się przekonywać.
Konferencja organizowana jest z myślą o udziale szerokiego grona praktyków
i pracowników dydaktyczno-naukowych, reprezentujących różne środowiska i dyscypliny
oraz dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Życzymy owocnych obrad,
Organizatorzy Konferencji

Dzień drugi, piątek 21 kwietnia 2017 r.
Sesja IV
9:00-9:20 – dr Grzegorz Pietrek, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
Zarządzanie a zarządzanie kryzysowe. Podobieństwa, różnice, relacje
9:20-9:40 – dr inż. Krzysztof Zieliński, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku,
Zarządzanie kryzysowe w ochronie ludności,
9:40-10:00 – dr Piotr Łuka, WSPol w Szczytnie, Kompetencje policjanta w zakresie działań
podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności
10:00-10:20 – mgr inż. Tomasz Rusiński, UPH w Siedlcach,
Rola dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego
10:20-10:50 – Dyskusja (wymiana doświadczeń w zakresie diagnozowania i doskonalenia
bezpieczeństwa lokalnego)
10:50-11:20 – Przerwa na kawę

Program
VI Ogólnopolskich Warsztatów
Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach
o Bezpieczeństwie i Obronności

Sesja V
11:20-11:40 – dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska, Analiza percepcji bezpieczeństwa i zagrożeń na podstawie badań ankietowych – analiza przypadku
11:40-12:00 – dr Andrzej W. Świderski, PTNoB, Kształtowanie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym zadaniem dla oświaty i wychowania
12:00-12:20 – dr Karol Pachnik, UPH w Siedlcach,
Surowsze prawo receptą na poprawę bezpieczeństwa
12:20 -12:40 – mgr inż. Michał Klimek, UPH w Siedlcach, Diagnozowanie i doskonalenie
bezpieczeństwa transportu drogowego w województwie mazowieckim

na temat
DIAGNOZOWANIE I DOSKONALENIE BEZPIECZEŃSTWA
W WYMIARZE LOKALNYM

organizowanych pod Honorowym Patronatem
JM Rektor UPH w Siedlcach Pani Profesor Tamary Zacharuk
Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego

12:40-13:00 – mgr Łukasz Kopeć, Zagrożenia obszaru cyberbezpieczeństwa w organach
terenowej administracji państwowej
13:00-13:20 – Dyskusja (wymiana doświadczeń w zakresie diagnozowania i doskonalenia
bezpieczeństwa lokalnego)
13:20-13:30 – Podsumowanie Warsztatów
13:30

Obiad

Siedlce, Sala Senatu w Pałacu Ogińskich
ul. Stanisława Konarskiego 2
20-21 kwietnia 2017 r., godz. 9:30

Dzień pierwszy, czwartek 20 kwietnia 2017 r.
9:00-9:30
9:30-9:50

Rejestracja Uczestników Warsztatów
Otwarcie Warsztatów

Sesja III
15:30-15:50 mł. insp. dr Marek Fałdowski, WSPol w Szczytnie, Wnioski na temat stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Siedlcach i w powiecie siedleckim w latach 2012-2016

Sesja I
9:50-10:10 prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, UPH w Siedlcach,
Zagadnienie lokalności w ontologii bezpieczeństwa
10:10-10:30 prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz, WSB w Poznaniu,
Obywatele – prosumenci bezpieczeństwa
10:30-10:50 prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, WSB w Dąbrowie Górniczej, mł. insp.
dr Iwona Klonowska, Komenda Główna Policji w Warszawie,
Dzielnicowy bliżej nas
10:50-11:10 prof. dr hab. Andrzej Urbanek, AP w Słupsku,
Koncepcja human security jako perspektywa badawcza społeczności lokalnej
11:10-11:30 prof. dr hab. Jan Maciejewski, UWr,
Społeczna dyspozycyjność w sferze bezpieczeństwa lokalnego
11:30-11:50 Dyskusja (wymiana doświadczeń w zakresie diagnozowania i doskonalenia
bezpieczeństwa lokalnego)
11:50-12:20 Przerwa na kawę
Sesja II
12:20-12:40 prof. dr hab. Tadeusz Szczurek, mgr Patrycja Bryczek-Wróbel, WAT,
Bezpieczeństwo lokalne w warunkach intensywnej urbanizacji kraju
12:40-13:00 dr hab. Juliusz Piwowarski, WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, Idea
zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lokalnych
13:00-13:20 prof. dr hab. Janusz Ziarko, KA im. A. F. Modrzewskiego,
Edukacja w przełamywaniu barier kulturowych hamujących rozwój aktywności
społeczności lokalnych w obszarze swojego bezpieczeństwa
13:20-13:40 dr hab. Krzysztof Drabik, ASzWoj w Warszawie, Poczucie bezpieczeństwa
jako konstytutywne kryterium godnej formy trwania podmiotu
13:40-14:00 dr Małgorzata Jasińska, UPH w Siedlcach, Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna jako źródło synergii bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego
14:00-14:30 Dyskusja (wymiana doświadczeń w zakresie diagnozowania i doskonalenia
bezpieczeństwa lokalnego)
14:30-15:30 Obiad

15:50-16:10 prof. dr hab. Janusz Gierszewski, mgr Józef Pruchniak, WSAiB im.
E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego
w środowisku lokalnym
16:10-16:30 dr Renata Tarasiuk, UPH w Siedlcach, Gminy wyznaniowe żydowskie
w Polsce wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa społecznego i kulturowego
16:30-16:50 dr hab. Mieczysław Koziński, AP w Słupsku,
Bezpieczeństwa ekologiczne i zdrowotne – żywność genetycznie modyfikowana
16:50-17:10 ks. dr Józef Kożuchowski, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu,
Podstawy bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń kulturowych
17:10-17:40 Przerwa na kawę
17:40-17:55 dr Wojciech Czajkowski, WSBPiI „Apeiron” w Krakowie,
Transgresja w kategoriach psychologii bezpieczeństwa
17:55-18:10 mgr Sławomir Baczulis, Studio Innowacyjne „Rzeczywizja”,
Rzeczywizja i idea „małych ojczyzn”
18:10-18:25 mgr Leonarda Szwed-Strużyńska, Galeria MOSTRA w Warszawie,
Trash Art i idea „małych ojczyzn”
18:25-18:40 dr Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska,
Prawne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń
18:40-18:55 dr Katarzyna Świerszcz, WAT, Geotermia jako element strategii bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie wybranych województw Polski
18:55-19:10 dr Tomasz Łachacz, WSPol w Szczytnie, Lokalna diagnoza problemów
i zagrożeń społecznych na przykładzie miasta Szczytno
19:10-19:30 Dyskusja (wymiana doświadczeń w zakresie diagnozowania i doskonalenia
bezpieczeństwa lokalnego)

19:30 UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI „KUCHNIA OGIŃSKIEJ”

