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IX Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe”, Społeczna Akademia
Nauk w Łodzi, Łódź, 18–19.09.2019 r.
W dniach 18–19 września 2019 r. w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
miała miejsce dziewiąta edycja konferencji naukowej, tym razem zorganizowana
pod hasłem „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”. Po raz pierwszy jednak
jej organizatorami były trzy instytucje: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego i Katedra Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego
w Krakowie.
Jak co roku, głównym celem konferencji była dyskusja i wymiana doświadczeń
w gronie przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, którzy wywodzą się ze służb, administracji i świata biznesu. Zamysłem dziewiątej edycji konferencji było poświęcenie szczególnej uwagi
problematyce zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym oraz zagadnieniom roli wywiadu i kontrwywiadu w praktyce biznesu. Organizatorzy przewidzieli
szczegółowy zakres tematyczny, do którego należały następujące kwestie:
– zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym;
– bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
– programy prewencyjne w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
– wywiad i kontrwywiad w praktyce biznesu (specjalny panel);
– zarządzanie kryzysowe i ratownictwo;
– ochrona informacji niejawnych;
– współpraca cywilno-wojskowa;
– przygotowania do militaryzacji;
– polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
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– planowanie operacyjne i programowanie obronne;
– realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
– ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
– ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.
Otwarcia obrad dokonała dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN, dyrektor Instytutu
Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zwróciła uwagę
na pewne nowe aspekty organizacji konferencji, które wynikają z powiększenia się
liczby jej organizatorów, co daje podstawy do dalszej współpracy. W tym duchu przewodnicząca obrad poprosiła przedstawicieli poszczególnych organizatorów o wypowiedź na temat Perspektywy współpracy oraz możliwości wspólnych badań i działań
w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Głos zabrali kolejno:
– dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KA, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego;
– prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie KA;
– dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN.
W kolejnej części konferencji, którą był panel Bezpieczna Europa? podjęto interesujące i aktualne zagadnienia o wielowątkowej treści. Wystąpili:
– dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN i dr hab. Mirosław Banasik, prof. Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach z referatem Przyszłość Europy i konsekwencje
dla polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony – dwugłos;
– dr Krzysztof Skusiewicz (SAN), Od „Cara Puszki” do „Łoszarika”. O słabości Rosji
i jej konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiej.
W obu przypadkach referaty wywołały burzliwą dyskusję już w trakcie ich prezentacji.
W dalszej części przedpołudniowych obrad interesujący referat pt. Modelowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego – propozycja metodyczna
przedstawił dr hab. Janusz Ziarko, prof. KA. Wystąpienie stanowiło kolejną okazję
do ożywionej dyskusji dotyczącej obszaru metodologii nauk o bezpieczeństwie.
Autorem ostatniego wystąpienia przed przerwą obiadową był dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN, który wygłosił referat Kaszmir 2019 – eskalacja konfliktu czy
próba stabilizacji. Zarządzanie kryzysowe na terenach spornych.
Druga część obrad stała się domeną specjalistów praktyków w ramach specjalnie przygotowanego przez Fundację Instytut Wywiadu Gospodarczego panelu Wywiad i kontrwywiad w praktyce biznesu. Również w tej części konferencji
uczestnicy podjęli momentami bardzo ożywioną dyskusję. Z kolejnymi referatami
wystąpili:
– mgr Zdzisław Mazurski (Perfect Business Consulting, Warszawa), Wywiad
i kontrwywiad w działalności agencji detektywistycznych;
– mgr Janusz Liber (Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego), Kontrwywiad
biznesowy jako jeden z elementów bezpieczeństwa korporacyjnego na przykładzie międzynarodowych organizacji;
– dr Ryszard Bełdzikowski (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa rozwoju społecznego na Podbeskidziu. Problem lokalny czy systemowy?.
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Rzeczowego podsumowania panelu dotyczącego wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego podjął się gen. bryg. (rez.) Paweł Pruszyński, pracownik naukowy SAN
w Łodzi, Filia w Warszawie, były zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w znakomity analityczny sposób omówił walory, ale także dyskusyjne
elementy przedstawionych wystąpień.
Drugi dzień obrad wypełniony został referatami kolejnych uczestników. Głos
zabrali:
– prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur (KA), Zadania Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym Polski;
– dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Bariery i czynniki wspierające w realizacji wybranych programów profilaktycznych w ocenie ich beneficjentów na przykładzie miasta Łódź;
– mgr Barbara Standarska, doktorantka (KA), Nowe zastosowanie bezzałogowych
statków powietrznych podczas realizacji zadań militarnych dla zwiększenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej;
– dr hab. Monika Ostrowska, prof. KA i dr Cezary Podlasiński, prof. KA, Patrole rozminowania w systemie zarządzania kryzysowego;
– dr Michał Stępiński (SAN), Wpływ ustawy o działaniach antyterrorystycznych na
funkcjonowanie instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych;
– mgr Marek Krzywonos, doktorant (KA), Działania interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych w poprawie bezpieczeństwa drogowego transportu towarów na
terenie UE.
Szerokie spektrum poruszanej problematyki wywołało falę ożywionej dyskusji.
Uczestnicy konferencji w liczbie blisko 25 osób potwierdzili ogromne pożytki płynące z kolejnej okazji do wymiany doświadczeń, myśli i rezultatów badań. Efektem
obrad będzie publikacja zawierająca referaty wygłoszone podczas konferencji.

