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koniecznie z dopiskiem: „Gliwice” 

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: 
 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
 

Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie prespektywy” 

ul. Elizy Orzeszkowej 1 
60-778 Poznań 

 
lub 

 

e-mail: bezpieczenstwo@wsb.net.pl 
sekretariat@wsb.net.pl 

 
tel.: 61 851 05 18  / 694 835 348 

 

 
Informacja o konferencji znajduje się także na stronie internetowej: 

www.bezpieczenstwo.wsb.net.pl 

do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 

BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY 
 

na temat: 
 

Bezpieczeństwo z perspektywy  
środowisk i obszarów 

 

Termin: 
17 – 19 września 2014 r. 

 
Miejsce obrad plenarnych: 

Kompleks Zamkowy - „Hotel na Podzamczu” i „Gospoda u Wrochema”  

ul. Pyskowicka 39, 42-612 TARNOWSKIE GÓRY 

Początek obrad: 

17 września 2014 r., godz. 1000 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

· Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, wnoszona przez wszystkich 

uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację  
w recenzowanej monografii naukowej, uroczysty bankiet przewidziany 

wieczorem 17 września 2014 r. oraz integracyjną kolację przy ognisku 
zaplanowaną na wieczór 18 września 2014 r. 

· Do 31 sierpnia 2014 r. zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji 
wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają 

opłaty konferencyjnej. 

· Koszty podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące. 

· Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł wraz z kwotą wynikającą z ceny 

wybranej przez uczestnika i zaznaczonej w karcie zgłoszenia opcji noclegu  
i wyżywienia należy wpłacić na konto: 

 



KOMITETY: ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI: 

BEZPIECZEŃSTWO Z PERSPEKTYWY ŚRODOWISK I OBSZARÓW 

 

Celem konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników 

badań dotyczących bezpieczeństwa z perspektywy różnych środowisk i obszarów. 

Rozważania obejmować będą następujące zagadnienia tematyczne: 

 

ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA WIELORAKIEGO: 

- administracja samorządowa i rządowa w systemie bezpieczeństwa człowieka 

- elity przyszłości – środowisko studenckie 

- gender, feminizm i … – różnorodność perspektyw spojrzenia na człowieka i świat 

- instytucje i podmioty ochrony porządku publicznego - przestępczości wielorakie 

- instytucje i służby mundurowe w procesie i z perspektywy bezpieczeństwa 

- media w procesie informowania i kształtowania poczucia bezpieczeństwa 

- przedsiębiorcy – korporacje a małe i średnie przedsiębiorstwa 

- rodzina jako podstawa bezpieczeństwa jednostki i środowiska lokalnego 

- szkoła w kształtowaniu postaw pro-bezpiecznych oraz świadomości 

bezpieczeństwa 

- współczesne środowisko pracy 

 

OBSZARY BEZPIECZEŃSTWA WIELORAKIEGO: 

- bezpieczeństwo ekologiczne 

- bezpieczeństwo gospodarcze i ekonomiczne 

- bezpieczeństwo kulturowe 

- bezpieczeństwo psychospołeczne 

- bezpieczeństwo zdrowotne 

- czas wolny – rekreacja i wypoczynek 

- ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 

- prawo w procesie zapewnienia bezpieczeństwa 

- wychowanie, nauka, studiowanie – społeczeństwo informacji i wiedzy 

- wykształcenie – wiedza – mądrość - kompetencje progowe i wyróżniające 

 

SESJE WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE POŁĄCZONE Z SESJAMI

PLAKATOWYMI, ZWIĄZANE Z ZAPEWNIANIEM BEZPIECZEŃSTWA  

W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH 

ORGANIZACYJNY: 

Mgr Natalia DĘBOWSKA – przewodnicząca 

Dr Leszek BĄK – z-ca przewodniczącej 

Mgr Magdalena MAZUR – z-ca przewodniczącej 

Natalia MIKUŁA – sekretarz 

Dr Daniel BODUSZEK 

Dr inż. Krystian CUBER 

Dr Robert DANIŁOWICZ 

Dr Michał DOMAŃSKI 

Dr Agnieszka DRZYMAŁA 

Dr Barbara GRZYB 

Mgr Mariusz HASSA 

Dr Pavol JUHÁS 

Doc. dr Andrey LYMAR 

Mgr Milena KACZMARCZYK 

Dr Gabriela KOWALSKA 

Dr Izabella KUST 

Dr Cezary MIZIA   

Dr Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK 

Agnieszka NAPIERALSKA  

Dr Krzysztof PRENDECKI 

Lek. Jacek SIEWIERA 

Dr Maria SIWKO 

Mgr Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK 

NAUKOWY: 

Prof. dr hab. Ewa WYSOCKA – przewodnicząca 

Prof. dr hab. Wojciech HORYŃ – z-ca przewodniczącej 

Dr Helena MAREK – z-ca przewodniczącej 

Prof. dr hab. Grażyna BARTKOWIAK 

Prof. dr hab. Danuta BORECKA-BIERNAT 

Prof. zw. dr hab. Marek Grzegorz CIERACH 

Prof. zw. dr hab. Józef CIĄGWA 

Prof. dr hab. Mieczysław CIOSEK 

Prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA 

Prof. dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI 

Prof. dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO 

Prof. zw. dr hab. Lesław KOĆWIN 

Prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI 

Prof. dr Małgorzata KUĆ 

Prof. dr hab. Jerzy KUNIKOWSKI 

Dr Janusz MIKA 

Prof. zw. dr hab. Zbigniew NĘCKI  

Prof. zw. dr hab. Jerzy NIKITOROWICZ 

Prof. dr hab. Ladislav NOVAK 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz PILCH 

Prof. zw. dr hab. Michał PŁACHTA 

Prof. zw. dr hab. Teresa ROSTOWSKA 

Prof. dr hab. inż. Radomir SALIGER 

Gen. broni Bogusław SAMOL 

Prof. dr hab. Jan STANIK 

Prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI 

Prof. dr hab. Sergiusz WASIUTA 

Płk prof. zw. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO 

Prof. dr hab. Tamara ZACHARUK 
UCZESTNICTWO W KONFERENCJI: 

1. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk - zarówno ludzi nauki, biznesu i administracji, nauczycieli 
wszystkich szczebli kształcenia, jak i pracowników instytucji państwowych i samorządowych, studentów, czyli osób związanych  
z wielowymiarowym bezpieczeństwem, a także firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa od strony teoretycznej  
i praktycznej.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej (pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub pocztą elektroniczną na 
adres: bezpieczenstwo@wsb.net.pl) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 17.08.2014 r. 

3. Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sesjach 
problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na 
poszczególne rodzaje wystąpień: referat – 20 minut; komunikat – 10 minut; wypowiedź w dyskusji – 5 minut. 

4. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu 
zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów. 

5. Artykuł pokonferencyjny o objętości zgodnej z wymaganiami redakcyjnymi należy przesłać do Sekretariatu Konferencji drogą 
mailową na adres: bezpieczenstwo@wsb.net.pl najpóźniej do 31 października 2014 r. Autorzy tekstów są zobowiązani do 
zredagowania ich zgodnie ze wzorem edycyjnym umieszczonym na stronie wydawnictwa (http:// www.wsb.net.pl/informacje-dla-
autorow). 

6. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do końca maja  
2015 r. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium. 


