
 

 

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

„Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej –  

interpretacja tez i kierunków realizacyjnych dla jednostki, środowiska, państwa” 

  
 

 

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

oraz 

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

zapraszają na konferencję pt. 

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej –  

interpretacja tez i kierunków realizacyjnych dla jednostki, środowiska, państwa 

 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

Jego Magnificencji Rektora WSB, dra Andrzeja ZDUNIAKA, prof. WSB 

Jego Magnificencji Rektora UG, prof. zw. dra hab.  Bernarda LAMMKA 

 

Termin: 

8-10 kwietnia 2015 r. 

 

Miejsce obrad plenarnych: 

„Dwór Prawdzica” w Gdańsku, ul. Piastowska 198 

Świadomość aktualnej sytuacji budowana w oparciu o adekwatną percepcję współczesnych zdarzeń oraz 
rozpoznanych dążeń kształtujących ją podmiotów, a także wnikliwą analizę zjawisk i procesów wpływających na 
stan i poziom bezpieczeństwa państwa, daje podstawę skoordynowanym działaniom na rzecz utrzymania  
i wzmocnienia  bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.   
Systemowy, komplementarny wymiar aktywności władzy publicznej opartej na wspólnej trosce o pokojowy 
i harmonijny rozwój Polski jest niezbywalną powinnością wszystkich Polaków. Konstatacje te stanowią 
uzasadnienie i inspirację dla przeprowadzenia naukowej debaty, której ramy nakreśliła zatwierdzona, w dniu 
5 listopada 2014 roku, przez Prezydenta Bronisława KOMOROWSKIEGO, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Jubileusz 10-lecia istnienia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu będzie doskonałą okazją  
do podjęcia tak ważnego dla bezpieczeństwa narodowego tematu. 
 

Komitet naukowy: 

Prof. zw. dr hab. Roman BÄCKER; dr hab. Tadeusz DMOCHOWSKI, prof. UG – z-ca przewodniczącego;  
gen. Marek DUKACZEWSKI (były szef WSI); dr hab. Wojciech HORYŃ, prof. WSB; gen. Andrzej KAPKOWSKI  
(były szef UOP); gen. Marian KASIŃSKI (były z-ca Komendanta Głównego SG); dr Aneta KOŁACZ; dr hab. Krzysztof 
KUBIAK, prof. UJK; dr hab. Andrzej KUBKA, prof. UG; dr hab. Piotr NIWIŃSKI, prof. UG; dr hab. Rafał OŻAROWSKI, 
prof. UG; gen. prof. zw. dr hab. Bogusław PACEK (były Komendant Główny ŻW) – przewodniczący;  
dr Andrzej PIOTROWSKI, prof. WSB; gen. Leszek SZREDER (były Komendant Główny Policji); gen. Piotr 
ŚWIECZKOWSKI (były z-ca Komendanta Głównego PSP); dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB. 
 

Komitet organizacyjny: 
mgr Małgorzata BARTOŃ – członek; dr Konrad ĆWIKLIŃSKI – członek; dr Marek ILNICKI – przewodniczący; mgr 
Barbara JAKUBIK – z-ca sekretarza; dr Jakub KUFEL – z-ca przewodniczącego; mgr Magdalena SZULCA – członek; 
mgr Marta TEREFENKO – członek; mgr Angelika WICHERT – sekretarz; mgr Beata WOŹNIAK-KRAWCZYK – 
członek. 



 

 

 
Szczegółowa problematyka konferencji: 

 
1. Bilans szans i wyzwań na tle zdiagnozowanego ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 

państwa: 
- ujęcie militarne (aspekt krajowy i międzynarodowy), 
- ujęcie pozamilitarne (aspekt wewnętrzny i zagraniczny). 

2. Potencjał obronny państwa: 
- działalność polskiej dyplomacji, 
- zdolność operacyjna Sił Zbrojnych RP, 
- zabezpieczenie przez służby specjalne działań militarnych, 
- konkurencyjność przemysłu obronnego. 

3. Potencjał ochronny państwa (sprawność i skuteczność działania): 
- wymiar sprawiedliwości, 
- organy ścigania, 
- służby specjalne, 
- służby graniczne, 
- inspekcje i straże, 
- służby ratownictwa i ochrony ludności, 
- organy kontroli państwowej i ochrony prawa. 

4. Społeczno-gospodarcze warunki zabezpieczenia interesów narodowych: 
- czynniki demograficzne, 
- problemy socjalne ludności, 
- edukacja na rzecz bezpieczeństwa, 
- rola mediów w kształtowaniu świadomości społecznej, 
- problematyka energetyczna, 
- innowacyjność gospodarki, 
- infrastruktura krytyczna, 
- uwarunkowania historyczne, 
- dbałość o środowisko naturalne. 

 

Zgłoszenie na konferencję: 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej  
do 28.02.2015r. oraz uiszczenie opłat związanych z Konferencją na konto organizatora (nr konta w formularzu)  
nie później, niż do 15.03.2015r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://edb.wsb.net.pl/.  
Kontakt z sekretariatem Konferencji: konferencja.gdansk@wsb.net.pl; 58 341 98 51 wew. 13. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o zachęcenie Współpracowników do wzięcia udziału w Konferencji. 

 

Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku 
Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego 
Komitet Naukowy i Organizacyjny 

http://edb.wsb.net.pl/
mailto:konferencja.gdansk@wsb.net.pl

