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W dniu 12 maja 2016r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian”. Przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa 
Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewodę Lubuskiego, Zakład Bezpieczeństwa 
Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich 
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Polskie Towarzystwo 
Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski. 

Konferencję objęli patronatem honorowym Jej Magnificencja Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz Wojewoda Lubuski.

Celem konferencji była analiza bezpieczeństwa państwa w wymiarze 
wewnętrznym z uwzględnieniem jego zewnętrznych uwarunkowań. Konferencja była 
adresowana do różnych środowisk zajmujących się problematyką bezpieczeństwa 
narodowego, takich jak środowisko naukowe, administracja rządowa i samorządowa, 
administracja zespolona oraz inne instytucje zajmujące się problematyką 
bezpieczeństwa narodowego. Taka różnorodność adresatów miała w założeniu 
przyczynić się do potraktowania problemu bezpieczeństwa narodowego w sposób 
wieloaspektowy i interdyscyplinarny.



Program konferencji i przebieg obrad
Konferencję otworzyli Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta 
Skorupska-Raczyńska oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Uczestników 
spotkania przywitał również gen. brygady Paweł Pruszyński, który jednocześnie 
wygłosił wykład inauguracyjny pt. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań do 
zintegrowania działań ochrony imprez. 

Program konferencji podzielony został na trzy panele tematyczne, tj. 
Bezpieczeństwo państwa – uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne; Imprezy 
masowe: zarządzanie i bezpieczeństwo oraz Bezpieczeństwo informacyjne.

Moderatorem pierwszego panelu był dr Krzysztof Gorazdowski, PWSZ im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach tego panelu wystąpiły 
następujące osoby: dr Marek Rusakiewicz, Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i 
Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, z referatem pt. Mig-racje w Europie a 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych województwa 
lubuskiego; mł. insp. Jarosław Janiak, komendant wojewódzki Policji, z referatem pt. 
Nowe wyzwania Policji wobec zagrożeń niemilitarnych;gen. bryg. Andrzej Kamiński, 
komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, z referatem pt. Wpływ 
aktualnej sytuacji migracyjnej na stan bezpieczeństwa pogranicza polsko-
niemieckiego; st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek, komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej, z referatem pt. Państwowa Straż Pożarna w systemie 
zarządzania Kryzysowego RP; Krzysztof Kołcz, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z referatem pt. Rola i 
zadania administracji publicznej w czasie konfliktów zbrojnych na przykładzie wojny w 
byłej Jugosławiii Iraku.

Panel drugi rozpoczął się od wystąpienia dyrektora Akademickiego Centrum 
Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim prof. dra hab. Zbigniewa Czachóra. Natomiast moderatorem tego 
panelu był dr hab. prof. WAT Bogusław Jagusiak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa 
Narodowego WAT w Warszawie. W ramach tego panelu swoje referaty wygłosiły 
następujące osoby: dr Andrzej Strychalski, Wpływ regulacji prawnych na 
bezpieczeństwo imprez masowych; mgr Krzysztof Szwarc, Zapewnianie 
bezpieczeństwa imprez sportowych – problemy teoretyczne i praktyczne; dr hab. Jerzy 
Zalewski, prof. WAT, Prawnoadministracyjne podstawy użycia zorganizowanej siły w 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i ładu publicznego; dr hab. Gabriel Nowacki, prof. 
WAT, Zabezpieczenie stadionów przed atakamiterrorystycznymi podczas imprez 
masowych (wygłosił Bohdan Paszukow); dr Katarzyna Śmiałek, Bezpieczeństwo 
imprez masowych w świetle nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa 
publicznego; dr Natalia Moch, Przystanek Woodstock – najbezpieczniejsza impreza 
masowa w Polsce?;dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Zgromadzenia masowe w USA: 
wolność konstytucyjna, Woodstock, terroryzm.

Moderatorem trzeciego panelu była Magdalena Pawlik, prezes zarządu 
ProspectsIncubator Sp. z o.o. W ramach tego panelu swoje referaty wygłosiły 
następujące osoby: Krzysztof Waszkiewicz, architekt rozwiązań chmury oblicze-
niowej Netology, I tak wszyscy skończymy w chmurze; Wojciech Ciesielski, menager 
w Symantec Poland Sp. z o.o., doradca zarządu ProspectsIncubator 



Sp. z o.o., Czy cyberprzestrzeń zagraża naszemu państwu?; dr hab. prof. Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie Andrzej Żebrowski, Analiza porów-nawcza walki 
informacyjnej według poglądów rosyjskich i amerykańskich; Beata Marek, ekspert ds. 
prawa w bezpieczeństwie ProspectsIncubator Sp. z o.o.; dyrektor ds. prawnych w ISSA 
Polska – Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, Prawo 
a bezpieczna cyberprzestrzeń. Pod koniec panelu została przeprowadzona tak zwana 
debata oksfordzka, w której pogłębione zostały problemy dzisiejszych wyzwań z 
obszaru cyberbezpieczeństwa. 

Podsumowanie
Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń z teorii i praktyki w dziedzinie 
zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego oraz pozwoliła 
zdiagnozować wiele aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat 
w tym warto również zwrócić uwagę, że konferencja ma charakter spotkań 
cyklicznych (coroczne spotkania) i odbyła się już po raz drugi. Dlatego można mieć 
nadzieję, że wpisała się na stałe, na mapie Polski, jako jedno z ważnych miejsc 
regularnych spotkań teoretyków i praktyków z obszaru bezpieczeństwa narodowego. 
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