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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie;  

Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015 
Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach,  

Slovenská Republika 

Problematyka bezpieczeństwa zawsze była  istotnym  elementem  potrzeb in-

dywidualnych  człowieka oraz  stosunków  wewnętrznych  poszczególnych  państw. 

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mieści się w katalogu kluczowych potrzeb 

i zadań państw i społeczności międzynarodowych, oraz różnego rodzaju organizacji. 

Dzisiejsze bezpieczeństwo i wyzwania Europy trzeba oceniać w kontekście stabilne-

go i zjednoczonego środowiska bezpieczeństwa euroatlantyckiego obejmującego 

odpowiednik krajowy i międzynarodowy będące wyrazem wsparcia instrumentów 

współpracy w tematyce konferencji.  

Celem konferencji była wymiana poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami 

w obszarze bezpieczeństwa. Uczestnicy podjęli próbę przedstawienia współczesne-

go pojmowania istoty bezpieczeństwa (politycznego, ekonomicznego, militarnego, 

socjalnego, ekologicznego); rezultatów dotychczasowej polityki UE w zakresie za-

pewniania bezpieczeństwa; zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie i w jej otocze-

niu; roli środków społecznego przekazu w zapewnianiu bezpieczeństwa europej-

skiego; roli organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa. 

Dyskusje prowadzone były w kontekście różnego podejścia do zagrożeń bezpie-

czeństwa na Słowacji, Ukrainie, w Polsce, czy w Europie Wschodniej. Wskazywano 

również na wyzwania stojące przed bezpieczeństwem, wzmocnienie instytucji  

w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, komunikację strategiczną i międzyna-

rodową integrację bezpieczeństwa. Analizowano doświadczenie i wpływ integracji  

z NATO w sprawie sektora bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

wzmocnienia funkcjonalnych i kooperacyjnych powiązań pomiędzy instytucjami 

działającymi w sferze bezpieczeństwa. W ramach dyskusji poruszano problemy 

dotyczące m.in. zarządzania bezpieczeństwem, w tym związane z ochroną osób  

i mienia, jak też z zarządzaniem kryzysowym w warunkach procesów globalizacji. 
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Kolejna grupa problemów poddanych dyskusji i analizie dotyczyła zasobów ludzkich, 

finansowych, procesów globalizacji, zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeń-

stwa gospodarczego. Analizie poddano także zagadnienie reformy sektora bezpie-

czeństwa i wyzwania w krajach postsowieckich (w tym na Ukrainie) oraz globalne 

zagrożenia i ryzyka, rolę NATO w obronie i zapewnieniu bezpieczeństwa państw 

członkowskich. W swoim wystąpieniu  The Assessment of the functioning areas of 

the Kamienna basin municipalities (finance, environment, infrastructure) Paweł Dzie-

kański poddał ocenie działalność gmin dorzecza Kamiennej przez pryzmat finansów, 

środowiska i infrastruktury, a więc czynników określających lokalne bezpieczeństwo. 

Wskazywał na funkcję regionu rozumianą jako działalność społeczno-gospodarczą, 

charakter jednostki mające wpływ na procesy zachodzące w regionie. Oleksandr 

Tytarchuk w wystąpieniu Security and defense sector reform in Ukraine: lessons 

learned and perspective wskazywał na ogólny przegląd reformy sektora bezpieczeń-

stwa i obrony na Ukrainie oraz obszar zadań w rozwiązywaniu obecnych wyzwań i 

zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego stwarzanych przez agresywne zachowa-

nie Rosji. Prelegent główny nacisk położył na kompleksowe reformy systemu wspar-

cia bezpieczeństwa narodowego. Ján Buzalka w prezentacji The creation of crisis 

scenarios as a specific case of the security risk analysis dokonał analizy tworzenia  

i stosowania scenariuszy kryzysowych w kontekście bezpieczeństwa, niepewności  

i niejasności zjawisk oraz procesów w środowisku bezpieczeństwa. Juliusz Piwowar-

ski w wystąpieniu The national security culture and the power of the state; A scienti-

fic study przedstawił perspektywy dla badań naukowych zawartych w obszarze po-

miaru mocy państwa, np. w kontekście bezpieczeństwa. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się zagraniczni przedstawiciele m.in.  

z Polski, Ukrainy i Rosji. Naukowcy zwracali uwagę na cały szereg zagrożeń i niebez-

pieczeństw, które niesie ze sobą proces globalizacji i integracji. Konferencja sprzyjała 

wielu konstruktywnym dyskusjom oraz wymianie poglądów pomiędzy światem 

nauki a praktycznym podejściem sektora biznesu. 
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