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Naukowego Modus Securitas „Determinanty 
skuteczności zarządzania bezpieczeństwem 
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praktyka, wizje, wyniki badań”, Dwór Rychwałd, 
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W dniach 23–24 września 2018 roku w Dworze Rychwałd koło Żywca miały miejsce 
obrady II Multidyscyplinarnego Autorskiego Seminarium Naukowego Modus Se-
curitas „Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biz-
nesu – koncepcje, modele, podejścia, praktyka, wizje, wyniki badań”. Tak jak 
w przypadku I edycji, twórcą idei oraz organizatorem obrad był dr hab. Mirosław 
Kwieciński, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego. Seminarium zorganizowane zostało przy współudziale Fundacji In-
stytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie oraz dzięki wsparciu lokalnego środo-
wiska przedsiębiorców – Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej.

Tematyka, która cieszy się nadal wielkim zainteresowaniem zarówno w środo-
wisku akademickim, jak i biznesu, skoncentrowała uwagę blisko 30 uczestników. 
Świat akademicki reprezentowali przedstawiciele ośrodków z Warszawy, Łodzi, Kra-
kowa, Wrocławia, Katowic i Bielska-Białej. Głównym celem obrad było przedys-
kutowanie wyselekcjonowanych autorsko problemów dotyczących determinant 
skutecznego zarządzania bezpieczeństwem. Seminarium otworzył aspirant Paweł 
Piątek z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji 
w Żywcu, wygłaszając interesującą prelekcję na temat konsekwencji utraty jednego 
z podstawowych dokumentów, jakim jest dowód osobisty. Zasadniczy wniosek 
z bogato ilustrowanego przykładami wywodu sprowadza się do stwierdzenia, że 
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świat przestępczy w dobie współczesnej przeniósł swoją ogromną aktywność do 
rzeczywistości wirtualnej.

W dalszej części obrad przeprowadzono dyskusję w ramach I sesji zatytułowanej 
„Aktualne problemy zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – perspektywa 
badań oraz skutecznych praktyk”. Obradom przewodniczył Dziekan Wydziału Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła. Wygłoszono następujące referaty:
– Migracje – wyzwania dla lokalnych społeczności i biznesu, prof. nadzw. dr hab.

Zofia Wilk-Woś (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Bezpieczeństwa Na-
rodowego);

– Bezpieczne miasto w ramach koncepcji smart city, dr Janusz Biernat (Uniwersytet
Wrocławski);

– Model bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów dużych prędkości (przy-
padek Pendolino), prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński (Wyższa Szkoła Ban-
kowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie);

– Sieć TOR (The Onion Router) jako środowisko nielegalnego pozyskiwania danych –
czy to koniec pożytków z Internetu?, gen bryg. rez. Paweł Pruszyński (Społeczna
Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie) oraz mgr. Anna Nastuła (ARKADIA,
Bielsko-Biała).
Dyskusja dotycząca różnorodności problematyki bezpieczeństwa kontynuowana

była w drugim dniu obrad. W II sesji zatytułowanej „Nowa perspektywa podejść do 
praktyczno-badawczej oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem w państwie 
i biznesie – dysfunkcje i sukcesy”, toczącej się pod przewodnictwem prof. nadzw. dr 
hab. Zofii Wilk-Woś, uwaga uczestników skoncentrowała się na kolejnych referatach:
– Czynności operacyjno-rozpoznawcze Krajowej Administracji Skarbowej – perspek-

tywa lat przeszłych i przyszłość, dr Ryszard Bełdzikowski (Wyższa Szkoła Finansów
i Prawa w Bielsku-Białej);

– Elementy kultury bezpieczeństwa w zachowaniach klientów instytucji finanso-
wych, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła (Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego);

– Bańka śmieciowa – próba oceny niezbadanych zagrożeń, dr Łukasz Iluk (Wyższa
Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej).
Obrady seminarium naukowego wieńczyła sesja III z udziałem doktorantów pod

hasłem „Wybrane obszary badań bezpieczeństwa”, która przeprowadzona została 
przez prof. dr hab. Andrzeja Chodyńskiego (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego). Swoje koncepcje badawcze o różnym stopniu zaawansowania 
przedstawili:
– mgr Jarosław Szemliński (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Problemy sku-

tecznego zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie (raport z przeprowadzo-
nych badań);

– mgr Marek Krzywonos (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pi-
gonia w Krośnie), Kierunki poszukiwań modelu zarządzania bezpieczeństwem
w drogowym transporcie ciężarowym na terenie UE (raport z badań pilotażowych);

– mgr Aleksander Łukasz Sapiński (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej), Znaczenie kapitału społecznego w bezpieczeństwie regionalnym
(raport z badań pilotażowych).
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Ożywiona dyskusja udowodniła potrzebę kontynuacji badań nad szeroko nakre-
ślonym współczesnym fenomenem, jakim stało się bezpieczeństwo. Stanowi ono do-
menę czynnego zaangażowaniu się człowieka w tę dziedzinę życia, w ramach jego co-
dziennego bytowania. Dobór tematyki wystąpień wskazał na istnienie wielu zagrożeń 
związanych z: wykorzystywaniem dokumentów osobistych; realizacją operacji ban-
kowych za pomocą kart kredytowych; poruszaniem się w ramach wykorzystania pu-
blicznych środków transportu zbiorowego; wykorzystywaniem aktywności w Inter-
necie, rosnącą ze względu na poprawę koniunktury gospodarczej i wzrost konsumpcji; 
wielkością odpadów i potrzebą ich utylizacji. Dyskusja wykazała także znaczenie po-
dejmowanych dla celów poprawy poziomu bezpieczeństwa przedsięwzięć zarówno 
w obszarze działań administracji skarbowej, jak i rozwiązań dotyczących dużych sku-
pisk społecznych, w postaci tzw. inteligentnych miast. Wskazano również na coraz 
większe znaczenie zagrożeń dla lokalnych społeczności oraz podejmowanej aktyw-
ności gospodarczej przez przedsiębiorców, wynikającej z rosnącej migracji. Uczest-
nicy obrad zgodnie ocenili, że są to ważkie i niezwykle aktualne problemy współcze-
snego bezpieczeństwa.

W opinii uczestników II edycja seminarium naukowego potwierdziła w pełni ideę 
potrzeby tego rodzaju spotkań, skoncentrowanych na autorsko wyselekcjonowanej 
tematyce, podejmowanej przez zaproszone grono ekspertów. Zebrani podkreślali 
wysoki poziom naukowy, ekspercki, a także organizacyjny seminarium. W ocenach 
pojawiły się również głosy o nowatorskim poziomie niektórych wystąpień. Uczestnicy 
zgodnie uznali, że seminarium naukowe w tym kształcie należy kontynuować w ko-
lejnym roku, a nawet pokusić się o organizację spotkania dyskusyjnego w tym samym 
miejscu, z półroczną częstotliwością.




