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Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej 
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe 
„Bezpieczeństwo i obronność państw”

W dniach 21–22 września 2016 r. odbyła się w Łodzi kolejna, już szósta, konferencja 
naukowa, z cyklu Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, „Bezpieczeństwo i obron-
ność państw”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Społecznej Aka-
demii Nauk w Łodzi. Tematyka konferencji cieszy się wciąż niesłabnącym zaintere-
sowaniem. Tegoroczna edycja skupiła na obradach przedstawicieli reprezentujących 
6 ośrodków akademickich z całej Polski oraz dwóch ośrodków z Ukrainy (z Charkowa 
i Lwowa). O skali zainteresowania problematyką świadczy liczba wystąpień – przygo-
towano łącznie 24 referaty. Wielkim osiągnięciem organizatorów było przygotowanie 
i wręczenie uczestnikom wydawnictwa zawierającego zbiór referatów (wydawnictwo 
uzyskało 14 punktów) na dzień otwarcia konferencji. Tytuł wydawnictwa: Bezpieczeń-
stwo i zarządzanie kryzysowe – bezpieczeństwo i obronność państwa, red. naukowa: 
Z. Wilk-Woś, P. Kornacki (seria: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 5, cz. III, Wy-
dawnictwo SAN, Łódź 2016, s. 429).

Zasadniczym celem konferencji była dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie 
środowiska naukowego i praktyków bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, 
wywodzących się ze służb, administracji, a także biznesu. Głównym zamysłem szó-
stej edycji konferencji było skupienie szczególnej uwagi na problematyce obronności 
i przygotowań obronnych państwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i per-
spektywie zewnętrznej.

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
• procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa (Organi-

zacja Traktatu Północnoatlantyckiego i inne międzynarodowe organizacje bezpie-
czeństwa);
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• polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

• zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
• organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów;
• planowanie operacyjne i programowanie obronne;
• realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszni-

czych;
• współpraca cywilno-wojskowa;
• przygotowanie do militaryzacji;
• ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
• ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
• ochrona informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych;
• zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. 

Dwudniowe obrady konferencji odbywały się w ramach sesji plenarnej, w któ-
rych miały miejsce ciekawe wystąpienia i dyskusje wokół szerokiej problematyki na-
ukowej konferencji. O bogatej różnorodności tematów świadczą niektóre oryginalne 
tytuły referatów: 
• Psychologiczno–społeczna przestrzeń zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa czło-

wieka;
• Strategia obronna a strategia bezpieczeństwa. Analiza strategii;
• Organizacja Obrony Terytorialnej RP z perspektywy kultury bezpieczeństwa;
• Współczesne spektrum konfliktów – wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa;
• Terroryzm lotniczy zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
• Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni;
• Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta;
• Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów 

zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast;
• Kaliningrad a bezpieczeństwo militarne regionu bałtyckiego;
• Ochrona informacji niejawnych w trakcie przygotowania i prowadzenia działań 

wojennych.
Uczestnicy konferencji pozostali zgodni co do tego, że należy kontynuować dys-

kusję wokół tak złożonych, ważnych i interesujących problemów w ramach cyklu pt. 
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Ustalono, że kolejna, siódma konferencja 
odbędzie się w Łodzi w dniach 13–14.09.2017 r.


