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S P R A W O Z D A N I E  Z  K O N F E R E N C J I  
Międzynarodowa Konferencja, Self-improvement & Security. Change 

Management & Administration. 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  

„Apeiron” w Krakowie, 8-9 maja 2014, Kraków 

Problematyka bezpieczeństwa zawsze była  istotnym  elementem  potrzeb 

indywidualnych  człowieka oraz  stosunków  wewnętrznych  poszczególnych  pań-

stw. Bezpieczeństwo jest rozmaicie pojmowanie i definiowane. Należy ono do war-

tości cenionych i chronionych zarówno w skali jednostek, organizacji i narodów. Po-

jęcie bezpieczeństwa obejmowało początkowo obszary bezpieczeństwa politycz-

nego i militarnego. Ewolucja doprowadziła do poszerzenia katalogu wartości o za-

gadnienia ekonomiczne, zarządzania organizacjami gospodarczymi, a także ekolo-

gii. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mieści się w katalogu kluczowych po-

trzeb i zadańpaństw i społeczności międzynarodowych, jak i różnego rodzaju orga-

nizacji. 

Uczestnikami konferencji byli międzynarodowej rangi specjaliści w dziedzinie 

security studies, którzy poruszali tematy związane z szeroko rozumianym bezpie-

czeństwem i obronnością, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących zagadnień 

bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. W konferencji wzięli udział eks-

perci z Ukrainy, Rosji, Polski i Włoch, kadra naukowa uczelni, młodzi naukowcy, stu-

denci, absolwenci uczelni wyższych i  doktoranci.   

Konferencja dotyczyła następujących problemów:  

 Humanistyczne i socjologiczne aspekty bezpieczeństwa.  

 Teoria bezpieczeństwa i obronności (w rozumieniu militarnym  

i pozamilitarnym). 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Unii Europejskiej. 

 Dysfunkcje administracji jako zagrożenia bezpieczeństwa. Administra-

cja publiczna i prywatna – pomiędzy etyką i prakseologią. 
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 Szkolenie w grupach dyspozycyjnych. Zagospodarowanie czasu wol-

nego członków grup dyspozycyjnych. 

 Antyterroryzm i kontrterroryzm w Europie i na Świecie. Koncepcja 

Huntingtona i inne alternatywy analizy bezpieczeństwa międzynaro-

dowego. 

 Zagrożenia płynące ze sfery technogennej, sił natury oraz zagrożenia 

ekologiczne. 

 Zagrożenia płynące ze sfery ekonomicznej, dotyczące bezpieczeństwa 

ekonomicznego w aspekcie bezpieczeństwa finansowego (kondycji fi-

nansowej)   

Juliusz Piwowarski i Lucyna Stanek mówili o rozwoju osobowości  i samoreali-

zacji, jako podstawy kultury bezpieczeństwa w wymiarach indywidualnym i społecz-

nym. Jacek Bil podjął problem ustawowych uprawnień generalnego inspektora infor-

macji finansowej w zakresie zwalczania przestępczości  związanej z nieprawidłowo-

ściami w rozliczeniu podatków pośrednich. Paweł Dziekański w swoim wystąpieniu 

omawiał problem bezpieczeństwa ekonomicznego, jako wyzwania współczesnego 

regionu i próby jego syntetycznej oceny. Kolejno Juliusz Piwowarski, Mariusz Rozwa-

dowski mówili o formie szkolenia grup dyspozycyjnych na przykładzie policji, omawia-

jąc ich wady i zalety. Inga Uriadnikova wskazywała na międzynarodowe doświadcze-

nia w zakresie oceny ryzyka i zarządzania nim w kontekście Ukrainy. Vojtech Jurčák w 

wystąpieniu omawiał problem strategii zwalczania terroryzmu. Cyberprzestępczość 

jako niedoceniane zagrożenie przedstawiał w wystąpieniu Maciej Szydłowski. Vasyl 

Zaplatynskyi prezentował problem interdyscyplinarności i wielorakości aspektu bez-

pieczeństwa, Peter Spilý - ewolucje operacji wojskowych. 
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