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Głównymi organizatorami XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Socjologia 
grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką”, która odbyła 
się w dniach 9–10 maja 2019 r. we Wrocławiu byli: Zakład Socjologii Grup Dyspozy-
cyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akadémia Ozbrojených 
Síl gen. Milana Rastislava Štefánika ze Słowacji oraz Akademickie Koło Naukowe Se-
curity & Society IS UWr. Należy nadmienić, że było to również jubileuszowe wyda-
rzenie naukowe, które uświetniło 10-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspo-
zycyjnych.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Zakład Socjologii Edukacji IS UWr, Pol-
skie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski, Sekcja Socjologicznych Pro-
blemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS, Międzynarodowy Instytut Innowacji 
Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Safety Project.

Partnerami konferencji były podmioty zaangażowane w budowę systemu bez-
pieczeństwa: Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka, Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Grupa Karkonoska, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie 
Ratunkowe, Policja Dolnośląska, Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej, Służba 
Więzienna, Straż Graniczna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Drogowe Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia 
Mała, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, Starostwo Powiatowe 
w Nysie i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

DOI: 10.34697/2451-0718-b  p-2019-4-014



Jadwiga Mazur

224

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski, a patronat medialny dwumiesięcznik „Ochrona Mienia 
i Informacji”.

Od blisko 30 lat konferencja stwarza możliwość prowadzenia twórczych dys-
kusji nad bezpieczeństwem i wypracowywania nowych perspektyw poznania 
i opisu rzeczywistości społecznej w tym obszarze. Jak wskazują organizatorzy, 
głównym adresatem spotkań i zarazem rozważań konferencyjnych są grupy dyspo-
zycyjne lokowane w zinstytucjonalizowanych przestrzeniach społecznych. Wska-
zuje się także na ich aktywne zaangażowanie w budowanie nauki, która w swoim 
założeniu ma wpływać na wzmacnianie bezpieczeństwa jako dobra wspólnego.

Tematy podejmowane podczas XXX edycji konferencji skupiały się wokół kwe-
stii bezpieczeństwa, które (współ)kształtuje praktyki życia codziennego. Organi-
zatorzy zgodnie z tytułem zaadresowali ją zarówno do środowisk naukowych, jak 
i władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu. Konferencja 
stała się w ten sposób wielowymiarową płaszczyzną wymiany rozważań i wy-
ników badań naukowych połączonych z doświadczeniami praktyków zaangażo-
wanych zawodowo i biznesowo w sferę zarządzania bezpieczeństwem.

Formuła konferencji zakładała 9 modułów tematycznych, które miały sprzyjać 
twórczym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Zaproszeni uznani naukowcy i prak-
tycy z dziedziny bezpieczeństwa dążyli do wypracowania wniosków z zakresu łą-
czenia nauki i praktyki w tym zakresie.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji podpisano porozumienie o współ-
pracy International Police Association pomiędzy Policją Republiki Włoskiej 
(płk dr Orazio Anania), Policją Polską oraz Policją Republiki Rumunii.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske, który mówił 
o nowym paradygmacie badań nad stosowaniem wiedzy naukowej w praktyce. 
W panelu dyskusyjnym pt. Praktyczno-prawne aspekty zapewnienia poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatów uczestnicy podzielili się posiadanymi do-
świadczeniami w zakresie organizacji bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców. Wśród głównych dyskutantów byli: Roman Potocki – Starosta 
Powiatu Wrocławskiego; mł. insp. Jacek Taboł, b. z-ca Miejskiego Komendanta Po-
licji; Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Beata Pierzchała – Dy-
rektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego (moderator panelu).

Pierwsza sesja plenarna dotyczyła m.in. kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jako przedmiotem badań naukowych; aktualnych problemów w edukacji zawo-
dowej żołnierzy zawodowych w siłach zbrojnych Republiki Słowackiej; bezpieczeń-
stwa w społeczeństwie ponowoczesnym, ze wskazaniem na jego główne cechy 
i konsekwencje dla budowy systemów bezpieczeństwa. Przedstawiono także ważny 
problem funkcjonowania grup dyspozycyjnych z perspektywy społecznej odpowie-
dzialności. W sesji zwrócono uwagę na kwestie związane z fake newsami i dezinfor-
macją powodującą w konsekwencji ryzyko dla bezpieczeństwa. Poruszono tema-
tykę grup dyspozycyjnych jako zasadniczego elementu sprawnie funkcjonującego 
państwa, a następnie wskazano różnice między niebezpieczeństwem percypo-
wanym a bezpieczeństwem zaawansowanym. Podjęto również rozważania doty-
czące terroryzmu islamskiego.



XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Socjologia grup dyspozycyjnych...

W sesji drugiej rozmawiano na temat migracji jako wyzwania dla bezpieczeń-
stwa narodowego Polski oraz ewolucji zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego 
stanowiącego wyzwanie dla grup dyspozycyjnych. Omówiono także wybrane przy-
kłady dezinformacji społecznej w strategicznych inwestycjach publicznych. Proble-
matykę tę kontynuowano w sesji trzeciej i rozważaniach dotyczących walki (wojny) 
informacyjnej jako przykładu broni nieśmiercionośnej. Kolejne wystąpienia poru-
szały m.in. tematykę społeczno-ekonomicznych aspektów obecności jednostek 
wojskowych w gminach z perspektywy terytorialnej i organizacyjnej. Dyskusja do-
tyczyła również problematyki edukacji w zakresie bezpieczeństwa i nowych wy-
zwań, które się przed nią pojawiają.

Drugiego dnia konferencji rozmawiano m.in. na temat: kultury bezpieczeństwa, 
tworzenia wizerunku grup dyspozycyjnych, a także bezpieczeństwa państwa i bez-
pieczeństwa społecznego, w tym dylematów francuskich sił porządkowych po la-
tach stanu wyjątkowego i wybuchu ruchu żółtych kamizelek na tle kryzysu insty-
tucji europejskich.

Nie pominięto również kwestii udziału organizacji pozarządowych w systemie 
wsparcia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach, a także jego społecznego 
i zdrowotnego kontekstu. Ważnym zagadnieniem było również łączenie spo-
łecznej teorii z praktyką z perspektywy doskonalenia działania europejskich or-
ganów ścigania.

Wartością dodaną konferencji było spotkanie przedstawicieli dwóch per-
spektyw – teoretycznej i praktycznej. Pozwoliło to na opracowanie końcowych 
wniosków zarówno poszczególnych sesji, jak i całej konferencji. Wskazują one na 
potrzebę dalszych spotkań i dyskusji dotyczących bezpieczeństwa, które mogą 
przybrać w przyszłości wymiar konkretnych badań oraz dalszych rozważań teore-
tycznych, w tym rozważań pozwalających na tworzenie nowych perspektyw ba-
dawczych i rozwiązań zastosowanych w praktyce.

Ponadto należy podkreślić, że dzięki dużej liczbie uczestników konferencji, za-
równo z kraju, jak i z zagranicy (Włoch, Francji, Ukrainy, Słowacji czy Rumunii), 
może być ona elementem kreowania nowego typu bezpieczeństwa, które zgodnie 
z ogólnymi wnioskami z konferencji należy traktować holistycznie i dążyć do mody-
fikacji jego istniejących systemów i podsystemów. Długą tradycję wrocławskich spo-
tkań konferencyjnych z pewnością warto kontynuować.




