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Temat przewodni IX edycji konferencji: 

Redefinicja zagrożeń bezpieczeństwa państwa w kontekście zmian 
strategicznego środowiska bezpieczeństwa 

CELE KONFERENCJI: 

Wojna na Ukrainie wywołana przez Federację Rosyjską wywołała wieloaspektowy 
kryzys o zasięgu regionalnym, a w niektórych obszarach wręcz globalnym. Eskalacja agresji 
rosyjskiej we wschodniej Europie powoduje destabilizację ładu i bezpieczeństwa narodowego  
i międzynarodowego. Dotyczy to wszystkich obszarów funkcjonowania państw i społeczeństw, 
ze szczególnym uwzględnieniem politycznych, gospodarczych i społecznych. Determinuje to 
demokratyczną społeczność międzynarodową do weryfikacji krajowych i międzynarodowych 
rozwiązań systemowych, gwarantujących sprawne funkcjonowanie i rozwój. Przykładem tego 
mogą być zmiany legislacyjne zachodzące w RP w obszarach obronności państwa, jak choćby 
wprowadzenie w życie ustawy o obronie Ojczyzny czy procedowanie ustawy o ochronie 
ludności i stanie klęski żywiołowej. Nowe rozwiązania prawne mają stanowić podstawę do 
przeprowadzenia gruntownych zmian organizacyjno-funkcjonalnych w systemie 
bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowe zmiany to między innymi zwiększenie liczebności Sił 
Zbrojnych RP (w tym odtworzenie rezerw osobowych), wprowadzenie nowych stanów 
funkcjonowania państwa (zagrożenia i pogotowia), delegowanie uprawnień do wprowadzania 
ograniczeń praw i swobód obywatelskich na podstawie rozporządzeń, poszerzenie listy 
podmiotów uprawnionych do tzw. „postępowań mandatowych”, itp. 

W związku z powyższym według organizatorów konferencji zasadnym wydaje się 
dokonanie projekcji zmian w środowisku bezpieczeństwa, redefinicji czynników wpływających 
na bezpieczeństwo państwa, weryfikacji obecnie obowiązujących rozwiązań prawno-
organizacyjnych oraz poszukiwanie rozwiązań systemowych prowadzących do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa.  

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do 
nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty tej dyskusji będą mogły zostać 
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wykorzystane w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów z zakresu szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. 

Cele przyświecające niniejszej konferencji to również: 

• integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości; 
• poszukiwanie obszarów i tematów współpracy; 
• wymiana doświadczeń badawczych; 
• stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat współczesnego i przyszłego 

złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa 
międzynarodowego, politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-
kulturowego i środowiskowego, warunkowanego zmianami spowodowanymi przez 
konflikt polityczno-militarny na Ukrainie. 

 

OBSZARY TEMATYCZNE 

Tegoroczna Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne (agenda)/: 

• Wpływ konfliktu polityczno-militarnego na Ukrainie na bezpieczeństwo państwa  
i regionu (panel główny). 
Celem panelu jest znalezienie odpowiedzi na pytania związane z prawdopodobnym 
rozwojem konfliktu polityczno-militarnego oraz ewentualnym jego przeniesieniem 
poza Ukrainę. Czy grozi nam eskalacja konfliktu, a jeżeli tak to w jakim zakresie 
(kierunku)? Czy Rosja przyzna, że prowadzi wojnę, a jeśli tak to czy NATO jest już 
stroną w tej wojnie? Jaki to może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski i regionu? Czy 
istnieje zagrożenie atakami niekinetycznymi na państwa sojuszu?  
 

• Wymiar polityczno-militarny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 
(panel 1.). 
Wojna na Ukrainie zweryfikowała stan armii Federacji Rosyjskiej, postrzeganej dotąd 
przez ekspertów w kategoriach drugiej światowej militarnej potęgi. Doświadczenia 
ukraińskie wskazują na potrzebę podejścia systemowego do prowadzenia ewentualnych 
działań zbrojnych. Dotyczy to zarówno przygotowania rezerw osobowych, zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania procesów logistycznych, funkcjonowania w sferze 
informacyjnej, jak i inwestowania w nowoczesne uzbrojenie.  
 

• Zmiany w środowisku gospodarczym a bezpieczeństwo państwa (panel 2.). 
Pomimo wydawałoby się lokalnego charakteru, wojna rosyjsko-ukraińska oddziałuje na 
gospodarki światowe. Kryzys energetyczny w Europie, duże wahania na rynkach 
finansowych, groźba problemów żywnościowych, to tylko nieliczne problemy 
gospodarcze wpływające bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa państw, również 
spoza regionu. Czy zatem grozi nam kryzys gospodarczy o zasięgu globalnym?  
 

• Społeczno-kulturowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego (panel 3.). 
Kryzysy polityczno-militarne, zmiany klimatyczne, masowe ruchy migracyjne, niże 
demograficzne w krajach Starej Europy, odnowa ruchów separatystycznych, 
przejmowania władzy przez radykalne partie polityczne, czy grozi nam kryzys 
społeczno-kulturowy? Czy dostrzegamy nowe zagrożenia i czy wiemy, jak im 
zapobiegać?  
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• Zmiany w obszarze administracyjno-prawnym i ich wpływ na poziom 
bezpieczeństwa państwa (panel 4.) 
Praktyka pokazała, że nie ma jednego dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o szeroko 
pojmowane bezpieczeństwo państwa. W obliczu nowych (starych) zagrożeń obecne 
rozwiązania systemowe mogą okazać się niewystarczające. Jednym z powodów mogą 
być niedostosowane rozwiązania prawne. Celem panelu jest prezentacja wybranych 
zmian administracyjno-prawnych i ich ewentualnego wpływu na funkcjonowanie 
państwa (państw) w obliczu przewidywanych zagrożeń. 
 

• Zagrożenia dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym (panel 5.) 
Rozpoczęty w lutym br. przez władze Federacji Rosyjskiej konflikt na Ukrainie rzucił 
długi cień na temat rozważań związanych z bezpieczeństwem w aspekcie narodowym  
i międzynarodowym. Eskalacja przemocy oraz brutalność prowadzenia działań 
wojennych spowodowały, że budowane z mozołem od wielu dekad wyobrażenie na 
temat istniejącej architektury bezpieczeństwa w Europie legło w gruzach. Hybrydowość 
konfliktu na Ukrainie spowodowała, że strona będąca agresorem potrafi kreować 
sytuacje, w której społeczność międzynarodowa została zmuszona do przeciwdziałania 
na różnych polach skutkom kryzysów wywołanych przez toczący się konflikt na 
Ukrainie w różnych jego fazach. W praktyce okazało się bowiem, że władze Federacji 
Rosyjskiej są w stanie wykorzystać istniejące problemy globalne do skutecznej 
realizacji swoich celów i nie zawahają się przed destabilizacją innych regionów globu 
bez względu na koszy humanitarne swoich działań i wbrew podpisanym wcześniej 
deklaracjom oraz umowom międzynarodowym. Biorąc pod uwagę powyższe zasadna 
wydaje się refleksja nad wybranymi problemami globalnym i charakteryzującymi je 
trendami z punktu widzenia trzeciej dekady XXI w. przez pryzmat takich zagadnień jak: 
proliferacja broni masowej zagłady, terroryzm międzynarodowy, konflikty zbrojne, 
postęp w dziedzinie technologii wojskowych czy dostęp do energii. 

 
• Informacja i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa (panel 6. - studencki). 

Świat jest takim jakim postrzegają go ludzie. Przykładem tego jest polityka 
informacyjna prowadzona przez Federację Rosyjską. Ograniczenie dostępu do 
otwartych i niezależnych źródeł informacji, wykorzystanie wszelkich dostępnych 
mediów do prowadzenia dogodnej dla siebie retoryki, stosowanie nachalnej propagandy 
skutkuje wciąż wysokim poparciem dla reżimu putinowskiego. W dobie globalnej 
informacyjnej miliony obywateli Federacji Rosyjskiej wierzy w rządowy przekaz i 
popiera agresję na Ukrainę. Agresor wmówił narodowi, że został zaatakowany i 
prowadzi operację obronną. W jaki sposób informacja może wpływać na bieg historii? 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
TERMIN KONFERENCJI: 04-06.12.2022r.  
 
MIEJSCE: WDW REWITA „DELFIN” JURATA-HEL (w przypadku zaostrzenia obostrzeń 
sanitarnych – forma online). 

 
ORGANIZATORZY: 

• Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; 
• Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach 
• Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 
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• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 
• Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych 
• The Police Academy of the Czech Republic in Prague  
• Henri Coanda Air Force Academy of the Romania 
• The College of European and Regional Studies of the Czech Republic 

 
PUBLIKACJA: 

• wydawnictwo ASzWoj  
 

KLUCZOWE TERMINY 
• nadesłanie na adres mailowy organizatorów skanu wydrukowanego i podpisanego 

zgłoszenia o uczestnictwie – do 20.11.2022 r. 
• dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych 

KONTO: ING Bank Śląski 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 (termin wniesienia 
opłaty do 30.11.2022 r., organizatorzy zastrzegają są prawo do skreślenia z listy 
uczestników w przypadku niedotrzymania powyższego terminu). Adres do przesyłania 
zgłoszeń udziału w konferencji oraz sprawy finansowe: k.klimczyk@srwo.org.pl. 

• przesłanie na adres mailowy organizatorów - k.sala@akademia.mil.pl pliku tekstowego 
w języku polskim z publikacją opracowaną zgodnie z wymogami edytorskimi – do 
31.01.2023 r. 

 
KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

• udział czynny wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej monografii, 
certyfikatem uczestnictwa, dwoma noclegami, poczęstunkiem na przerwach 
kawowych, dwoma kolacjami (w tym jedną uroczystą), dwoma śniadaniami i obiadem 
oraz materiałami konferencyjnymi – 950 zł (200€) / w przypadku wymuszonej przez 
sytuację epidemiczną realizację konferencji w trybie zdalnym – 400 zł (85€). 

• udział czynny dla studentów wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej 
monografii, certyfikatem uczestnictwa, dwoma noclegami, poczęstunkiem na 
przerwach kawowych, dwoma kolacjami, dwoma śniadaniami i obiadem oraz 
materiałami konferencyjnymi (studenci i doktoranci) – 650 zł (128€). 

• opublikowanie rozdziału w punktowanej monografii bez udziału w konferencji (po 
zakwalifikowaniu materiału do publikacji) – 200 zł (45€). 

 

KOMITET NAUKOWY: 

• prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW 
• prof. dr hab. Marian KOZUB - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie WPiNS UJK 
• prof. Liliana MIRON, Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", Brasov, Rumunia 
• prof. dr hab. Zoran ČEKEREVAC - Wydział Biznesu i Prawa, Uniwersytet "Unia - Nikola 

Tesla" w Belgradzie Uniwesytet Belgrad, Serbia 
• prof. dr hab. Jerzy JASKIERNIA - Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK 
• prof. dr hab. Waldemar KITLER – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj 
• prof. dr hab. Krzysztof KUBIAK - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie WPiNS UJK 
• prof. Ing. Jiří DUŠEK Ph. D - Prorektor Pro Vědu, Výzkum a Rozvoj, Vice-Rector for Science, 

Research and Development, Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých 
Budějovicích 

• płk dr hab. Andrzej SOBOŃ – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj 
• kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW 

mailto:k.sala@akademia.mil.pl
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• płk dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI – Instytut Studiów Strategicznych WBN ASzWoj 
• dr hab. Jarosław TESKA – Prorektor ds. kształcenia i studenckich AMW 
• dr hab. Jarosław SOLARZ - Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

ASzWoj 
• dr hab. inż. Rafał BAZELA – Profesor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  
• dr hab. Ryszard NIEDŹWIECKI - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie WPiNS UJK 
• dr hab. Marek LESZCZYŃSKI- Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie WPiNS UJK 
• płk dr inż. Paweł SWEKLEJ – Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia 
• kmdr dr Wojciech SOKOŁOWSKI – Prodziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich 

AMW 
• gen. rez., prof. ASzWoj Andrzej PAWLIKOWSKI – Z-ca Dyrektora Instytutu Studiów 

Strategicznych WBN ASzWoj 
• płk dr Anna OSOWSKA – REMBECKA – Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych 
• ppłk dr Jacek STEMPIEŃ – Dyrektor Instytutu Teorii Bezpieczeństwa WBN ASzWoj 
• ppłk dr Mariusz KOZIOŁ – Instytut Studiów Strategicznych WBN ASzWoj 
• Lt. col. associate professor dr. Cătălin CIOACĂ, Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", 

Brasov, Rumunia 
• dr Anna ZAGÓRSKA - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UJK 
• dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO – Instytut Studiów Strategicznych WBN ASzWoj 
• dr Dariusz NOWAK – Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj  
• dr Marzena ŻAKOWSKA – Instytut Teorii Bezpieczeństwa WBN ASzWoj 
• dr Witold OSTATNT – Instytut Teorii Bezpieczeństwa WBN ASzWoj 
• dr Col. Ret. Mgr. David DLOUHÝ - Akademia Policyjna Republiki Czeskiej w Pradze 
• dr Jan BAJURA - Akademia Policyjna Republiki Czeskiej w Pradze 
• dr Lukáš HABICH - Akademia Policyjna Republiki Czeskiej w Pradze 
• dr Grzegorz KLEIN - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

• dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO - +48 502506949, a.mroz@akademia.mil.pl (ASzWoj/SRWO) 
• - przewodnicząca; 
• ppłk dr Jacek STEMPIEŃ – +48 602464922, j.stempien@akademia.mil.pl (ASzWoj/SRWO) – 
• zastępca przewodniczącego; 
• dr Anna ZAGÓRSKA - +48 41 349 6564, anna.zagorska@ujk.edu.pl (UJK) - zastępca 
• przewodniczącego; 
• dr Rafał KOŁODZIEJCZYK - +48 41 349 6516, rafal.kolodziejczyk@ujk.edu.pl 
• (UJK); 
• dr Jarosław WALCZAK – walczakj@witu.mil.pl – (WITU/SRWO) 
• płk mgr Katarzyna SALA – k.sala@akademia.mil.pl (ASzWoj/SRWO) 
• mgr Marta ADAMCZEWSKA – m.adamczewska@akademia.mil.pl (ASzWoj/SRWO) 
• mgr Katarzyna KLIMCZYK – k.klimczyk@srwo.org.pl (SRWO) 
• mgr Aldona PRZYBYLSKA-LEMIESZCZUK – przybylska@witu.mil.pl (WITU). 
• mgr Małgorzata NADULICZ – naduliczm@witu.mil.pl - (WITU/SRWO) 
• Krzysztof BORYN – k.boryn@akademia.mil.pl (ASzWoj) 
• Katarzyna POPŁAWSKA-BARAN - k.poplawska@akademia.mil.pl (ASzWoj) 


