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III Multidyscyplinarne Autorskie Seminarium 
Naukowe Modus Securitas „Determinanty 
skuteczności zarządzania bezpieczeństwem 
państwa i biznesu – koncepcje, modele, podejścia, 
praktyka, wizje, wyniki badań”, Dwór Rychwałd, 
22–23.09.2019 r.

W dniach 22–23 września 2019 r. w Dworze Rychwałd w Beskidzie Żywieckim miały 
miejsce obrady III Multidyscyplinarnego Autorskiego Seminarium Naukowego 
Modus Securitas pt. „Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem 
państwa i biznesu – koncepcje, modele, podejścia, praktyka, wizje, wyniki badań”. 
Tak jak w przypadku dwóch poprzednich edycji, pomysłodawcą oraz organizatorem 
obrad był dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Seminarium organizowane było przy współudziale Fundacji 
Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie oraz dzięki wsparciu przedstawicieli 
lokalnego środowiska przedsiębiorców.

Wiodącymi tematami III edycji seminarium były:
– Zarządzanie bezpieczeństwem w obliczu zmian klimatycznych. Czy to początek 

końca znanej nam cywilizacji?
– Dylematy kształtowania i zachowania etosu funkcjonariusza służb państwo-

wych. Czy grozi nam upadek etyki?
Poruszana tematyka, która cieszy się nadal wielkim zainteresowaniem zarówno 

wśród akademików, jak i służb oraz przedstawicieli świata biznesu, zwróciła uwagę 
blisko 25 uczestników. Środowisko akademickie reprezentowali przedstawiciele 
ośrodków z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Bielska-Białej. Zgodnie 
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z zamierzeniami organizatora zasadniczym celem obrad było przedyskutowanie wy-
selekcjonowanych problemów dotyczących determinant skutecznego zarządzania 
bezpieczeństwem państwa oraz biznesu.

Zwyczajem stało się skoncentrowanie uwagi uczestników wykładu inauguracyj-
nego na jak najbardziej aktualnym problemie teorii i praktyki zarządzania bezpie-
czeństwem. W tym roku seminarium otworzył, w zastępstwie nieobecnego prele-
genta mgr. Janusza Libera, dr hab. Mirosław Kwieciński, który przedstawił referat 
pt. Przełom w zarządzaniu bezpieczeństwem w polskim biznesie. Ustawowe regu-
lacje cywilizujące działalność podmiotów zbiorowych (spółek) oraz nowa perspek-
tywa aktywności służb specjalnych. Prelekcja stanowiła interesujący przekaz pro-
jektowanych zmian wraz z ich szerokimi konsekwencjami w przepisach dotyczących 
zgodności (compiliance) w spółkach, w tym w małych przedsiębiorstwach sektora 
MSP. Omawiane zagadnienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony 
uczestników.

W dalszej części seminarium przeprowadzono dyskusję w ramach I sesji pod 
hasłem: Zarządzanie bezpieczeństwem w obliczu zmian klimatycznych. Czy to po-
czątek końca znanej nam cywilizacji?. Obradom przewodniczył Dziekan Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii, dr hab. Dariusz Fatuła, 
prof. KA. W panelu wygłoszono następujące referaty:
– Kierunki przeobrażeń modelu zarządzania kryzysowego w samorządzie tery-

torialnym wobec zmian klimatu, dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, 
prof PŚ (Politechnika Śląska w Gliwicach);

– Dylematy zarządzania obszarem bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej wobec 
ocieplenia klimatu, dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB (Wyższa Szkoła Ban-
kowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie).
Dwa kolejne referaty: Wizja oferty produktów firm ubezpieczeniowych wywo-

łana zmianą klimatu dr. Wojciecha Topczewskiego (Prudential Polska SA) oraz Ry-
zyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw sektora FMCG w warunkach wzrostu tem-
peratury powietrza – studium przypadku na przykładzie wybranych produktów 
mgr. Janusza Libera (Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego) nie zostały za-
prezentowane z powodu nieobecności prelegentów. Okoliczność ta dała asumpt 
do podjęcia ożywionej dyskusji na wysokim poziomie merytorycznym nad wygło-
szonymi referatami, z czego bardzo zadowoleni byli zarówno prelegenci, jak i sami 
uczestnicy dyskusji.

Różnorodność problematyki bezpieczeństwa kontynuowana była w ramach 
II sesji pt. Dylematy kształtowania i zachowania etosu funkcjonariusza służb pań-
stwowych. Czy grozi nam upadek etyki? toczącej się pod przewodnictwem dr hab. 
Zofii Wilk-Woś, prof. SAN, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Spo-
łecznej Akademii Nauk w Łodzi. Uwaga uczestników skoncentrowała się na nastę-
pujących referatach:
– Wybrane zagadnienia zarządzania służbami mundurowymi w związku z ustawą 

o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, płk SG w st. spocz. mgr Mirosław Hakiel (Wyższa Szkoła 
Bankowa w Bydgoszczy);

– Etyka w podatkach, dr Ryszard Bełdzikowski (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej).
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Oba wystąpienia były okazją do ożywionej dyskusji na temat znaczenia zarówno 
„miękkich”, jak i „twardych” narzędzi zachowania bezpieczeństwa w systemie bez-
pieczeństwa państwa.

Obrady seminarium naukowego wieńczyła sesja III Założenia naukowo-organi-
zacyjne Letniej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem 2020, której przewodniczył 
prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński (KA). Uczestnicy obrad zgodnie potwierdzili ist-
nienie potrzeby oraz wolę przeprowadzenia nowatorskiego przedsięwzięcia w po-
staci projektu Letniej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem. Wypracowano pierwsze 
założenia programowo-organizacyjne, powołując jednocześnie do życia grupę ini-
cjatywną. W jej skład weszli przedstawiciele: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej oraz Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie.

Przeprowadzona podczas seminarium ożywiona dyskusja udowodniła potrzebę 
kontynuacji badań, a także prowadzenia edukacji dotyczącej szeroko nakreślonego 
współczesnego fenomenu jakim jest bezpieczeństwo – podstawowa przesłanka 
bytu człowieka. Dobór tematyki wystąpień wskazał na istnienie wielu zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatycznymi i wynikającej z nich potrzeby uczenia się 
życia na nowo. Dyskusja podkreśliła także wartość podejmowanych przedsięwzięć 
w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa, szczególnie na rzecz uświadamiania 
znaczenia etycznych zachowań oraz praktyk w obszarze działań funkcjonariuszy 
państwa.

W opinii uczestników III edycja seminarium potwierdziła w pełni potrzebę spo-
tkań naukowych skoncentrowanych na autorsko wyselekcjonowanej tematyce po-
dejmowanej przez zaproszone grono ekspertów. Zebrani podkreślali wysoki poziom 
zarówno naukowy, ekspercki, jak i organizacyjny seminarium. Uczestnicy wskazali 
na potrzebę uruchomienia zorganizowanego przekazu zagadnień problematyki 
bezpieczeństwa dla wszystkich zainteresowanych osób w postaci letniej szkoły.




