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CELE KONFERENCJI
Zidentyfikowanie prawidłowości udziału instytucji publicznych w zakresie reagowania kryzysowego
Określenie możliwości wykorzystania teorii zarządzania kryzysowego w organizacji kierowania
bezpieczeństwem w administracji publicznej w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz wymiana
doświadczeń w tym zakresie

TERMIN
8.00-15.00 31.05.2014

MIEJSCE
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała ul. A.F.Modrzewskiego 12

PROBLEMY KONFERENCJI
•
•
•
•

Jaki jest udział instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach
nadzwyczajnych zagrożeń?
W jaki sposób wykorzystać osiągnięcia nauki w zarządzaniu kryzysowym?
Jakie wymagania dla organizacji zarządzania kryzysowego wyznaczają przepisy prawa?
Jak wykorzystać doświadczenia z przeszłości w organizacji zarządzania kryzysowego?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
•
•

•

Udział w konferencji jest bezpłatny
Ewentualne zakwaterowanie uczestników konferencji jest odpłatne. Uczestnikom
przybywającym spoza Bielska-Białej organizatorzy mogą zarezerwować miejsca noclegowe
w hotelach znajdujących się na terenie miasta i jego okolicach. Potrzeby korzystania z bazy
hotelowej prosimy zgłosić organizatorom do 10 maja br. na adres komitetu
organizacyjnego
organizatorzy konferencji oczekują potwierdzenia udziału w konferencji oraz zasygnalizowanie
formy uczestnictwa w dyskusji (referat, udział w dyskusji) do dnia 10.05.2014 r. Czas
wystąpienia w dyskusji w formie referatu konferencyjnego (komunikatu naukowego) nie
powinien przekraczać 10 min.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Dział Promocji
Wyższej Szkoły Administracji
43-300 Bielsko-Biała
ul. A.F.Modrzewskiego 12
tel. 033 810 01 89 w. 131 i 161

WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI
W czasie sytuacji kryzysowej skuteczniej i szybciej uporać się można, wykorzystując do tego
zarówno własne praktyczne, doświadczenie i inteligencję, jak i oferowane przez naukę osiągnięcia
teoretyczne, będące efektem prowadzonych prac badawczych.
Wszechobecność zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa państwa wywołuje potrzebę
budowy systemów, których istotą jest przeciwdziałanie im oraz minimalizacja skutków ich
ewentualnego wystąpienia. Jednym z takich systemów jest system zarządzania kryzysowego.
Zabiegi o bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych wiążą się z potrzebą współdziałania.
Jest ono wszechobecne w życiu codziennym każdego człowieka. To, że może on w prosty sposób
zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, a znaczną część energii życiowej przeznaczyć na realizację
tego, co sprawia mu satysfakcję jest przecież efektem szerokiej współpracy wielu, często obcych mu
ludzi. Ten szeroki aspekt problematyki współdziałania został w pewien sposób sformalizowany przez
mechanizmy rynkowe, które stanowią podstawę zasad życia społecznego, podziału dóbr
i funkcjonowania społeczeństw. Pogłębiająca się specjalizacja działalności poszczególnych osób
i instytucji jest efektem rozwijającej się współpracy, która prowadzi do wzrostu dobrobytu, ewolucji
zasad życia społecznego i rozwoju społeczeństw.
Analiza i ocena doświadczeń z przeszłości oraz badań naukowych skłania do przekonania,
że wiele z kłopotów oraz trudności powstałych w trakcie zarządzania w sytuacji nadzwyczajnych
zagrożeń dla ludzi i środowiska można byłoby uniknąć przed tymi zdarzeniami – w fazie
przygotowania. Jest to możliwe poprzez poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które mogą przyjąć
formę dyskusji, a co się z tym wiąże również wymiany poglądów.
Udział w poszukiwaniu takich właśnie rozwiązań wydaje się naturalnym przedmiotem
zainteresowania Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Konferencja ta ma jednocześnie
umacniać związki między środowiskami i instytucjami, których celem działania jest zapewnienie
bezpieczeństwa obywateli.

PLAN KONFERENCJI
Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

1

8.00 – 8.10

Otwarcie konferencji

Antoni OSIERDA

Pierwsza sesja obrad plenarnych:
Teoretyczne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
moderator: Bernard WIŚNIEWSKI
2

8.10 – 8.20

Administracja publiczna – pojęcie,
istota, system

Urszula BYRDY

3

8.20 – 8.30

Przeznaczenie i zadania
terenowej administracji rządowej

Elżbieta DANIEL

4

8.30 – 8.40

Przeznaczenie i zadania
administracji samorządowej

Przemysław JARCO

5

8.40 – 9.00

Dyskusja

Bernard WIŚNIEWSKI

9.00 – 9.10 przerwa
Druga sesja obrad plenarnych:
Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje
moderator: Bogusław KOGUT
6

9.10 – 9.20

Zakres przedmiotowy
bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa

Magdalena JURCZYK

7

9.20 – 9.30

Zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego

Katarzyna KŁÓSEK

8

9.30 – 9.40

Zagrożenia
bezpieczeństwa powszechnego

Jakub KWIATKOWSKI

9

9.40 – 10.00

Dyskusja

Bogusław KOGUT

10.00 – 10.10 przerwa
Trzecia sesja obrad plenarnych:
Udział instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa
moderator: Barbara KACZMARCZYK
10

10.10 – 10.20

Przeznaczenie i zadania Policji

Ewelina PIECHA

11

10.20 – 10.30

Udział Straży Granicznej w
zapewnieniu bezpieczeństwa

Krzysztof PIWOWARCZYK

12

10.30 – 10.40

Współczesność krajowego
systemu ratowniczo - gaśniczego

Mateusz PIETRZYK

13

10.40 – 11.00

Dyskusja

Barbara KACZMARCZYK

11.00 – 11.10 przerwa

Trzecia sesja obrad plenarnych:
Udział instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa
moderator: Bernard WIŚNIEWSKI
14

11.10 – 11.20

Kryzys i sytuacja kryzysowa
– wzajemne relacje

Elżbieta RADWAN

15

11.20 – 11.30

Teoretyczne aspekty zarządzania
kryzysowego

Paulina TOMCZYK

16

11.30 – 11.40

Prawno - organizacyjne problemy
systemu zarządzania
kryzysowego

Jolanta
RĘBACZ- STOLARCZYK

17

11.40 – 12.00

Zarządzanie kryzysowe Policji
na przykładzie operacji policyjnej
pk. „Chorzów”

Dorota KANIOWSKA

18

11.40 – 12.00

Dyskusja

Bernard WIŚNIEWSKI

12.00 – 12.30 przerwa
Czwarta sesja obrad plenarnych:
Potrzeby i możliwości wykorzystania osiągnięć nauki
w organizacji systemu zarządzania kryzysowego
moderator: Bogusław KOGUT
19

12.30 – 13.00

Koncepcja modelu systemu
bezpieczeństwa narodowego RP

Bernard Wiśniewski

20

13.00 – 13.45

Dyskusja

Bogusław KOGUT

21

14.45 – 15.00

Podsumowanie konferencji

Antoni OSIERDA

