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SPRAWOZDANIE 

Z  UDZIAŁU  W  III  MIEDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI 

z cyklu Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej 

 

 

nt. INSTYTUCJA,  GRUPA  I  JEDNOSTKA  W  TWORZENIU BEZPIECZEŃSTWA  

PERSONALNEGO 

 

 

 Zorganizowana w dniach 12-13 czerwca 2014 r. wspólnie przez Wyższą Szkołę Policji 

w Słupsku i Akademię Pomorską (Słupsk) III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

poświęcona była zadaniom i roli instytucji ustawowo powołanych oraz podmiotów 

pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Uznano, że wysoki 

poziom stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności jest niezwykle istotnym elementem 

sprawności funkcjonalnej państwa.    

  

 Konferencja zorganizowana została w konwencji sesji plenarnej oraz pięciu paneli 

tematycznych. Poszczególne panele tematyczne Konferencji poświęcone były podstawowym 

problemom bezpieczeństwa publicznego w społeczności lokalnej i zostały zdefiniowane 

obszarami badawczymi: 

1. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej – wyzwania i zagrożenia;  

2. Współpraca instytucjonalna podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

personalne; 

3. Technologie informatyczne w kształtowaniu specjalistów zarządzania kryzysowego; 

4. Profilaktyka i resocjalizacja zachowań dysfunkcyjnych; 

5. Człowiek w procedurach i prawie. 

 

Uczestniczyłem w pracach pierwszego panelu i przedstawiłem referat nt. samorząd i 

wybrane formy organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, który okazał się dobrym 

materiałem wyjściowym do dyskusji. W drugim dniu konferencji również był  kilkakrotnie 

przywoływany w wypowiedziach, a mnie dał możliwość aktywnego udziału w dyskusji 

poprzez rozwijanie wcześniej zaprezentowanych treści.      

 

W pierwszym dniu, w trakcie sesji plenarnej zostało wygłoszonych siedem  referatów. 

Obejmowały one dość szerokie spektrum problemów i poszczególni mówcy zaprezentowali 

się z tematami:   
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 prof. dr hab. Jan Maciejewski – Rola grup dyspozycyjnych w kształtowaniu 

bezpieczeństwa; 

 

 nadinsp. w st. spocz.  Ryszard Siewierski – Aktywność lokalnej społeczności jako 

element bezpieczeństwa lokalnego; 

 

 dr hab. prof. nadz. Waldemara Zubrzyckiego – Zagrożenie terroryzmem. Zasady 

postępowania w wybranych sytuacjach; 

 

 insp. dr Rafał Batkowski – Debaty społeczne;  

 

 nadinsp. w st. spocz. Ferdynand Skiba – Determinanty bezpieczeństwa w przestrzeni 

wielkomiejskiej; 

 

 dr hab. prof. nazw. Bolesław Sprengel – Meandry polityki bezpieczeństwa lokalnego 

w Nowym Jorku; 

 

 dr hab. Marek Stefański – Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

   

 

W pierwszym dniu słuchacze Szkoły Policji zaprezentowali swoje umiejętności oraz 

sprawność w prowadzeniu interwencji w różnych sytuacjach zagrożeń. Ponadto 

zaprezentowano sale wykładowe i laboratoria specjalistyczne, a w tym system szkolenia 

dyżurnych Komend Policji.   

 

Oceniam, że udział w tej Konferencji był ze wszech miar owocnym. Pozwolił mi 

m.in.:  

 

 zaprezentować Wszechnicę Polską jako uczelnię na której jednym z kierunków 

kształcenia jest „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”; 

 

 w swoim wystąpieniu połączyć elementy treści bezpieczeństwa społeczności lokalnej 

regionów podwarszawskich z generalnymi trendami o jakich była mowa 

w wystąpieniach w sesji plenarnej;  

 

 nawiązać kontakty robocze z pracownikami Szkoły Policji oraz odświeżyć 

z Pracownikami Akademii Pomorskiej. Prof. dr hab. Marek Stefański zaproponował 

mi udział w spotkaniu przygotowującym konferencję nt. nowych metod badawczych 

w naukach o bezpieczeństwie; 

 

  wysłuchać wielu ciekawych opracowań znawców problematyki bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych i bezpieczeństwa personalnego (a w tym zagrożeń 

terrorystycznych).  
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Identyfikator uczestnika konferencji 
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Obserwacja sprawności policjantów 


