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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie,
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach, 7 maja 2014 r.
Bezpieczeństwo należy do kategorii pojęć, które przeżywają obecnie
swoisty renesans. Zainteresowanie tą problematyką wynika przede wszystkim
z faktu, iż nauki o bezpieczeństwie uzyskały status samodzielnej dyscypliny naukowej, zakwalifikowanej do dziedziny i obszaru nauk społecznych.
Świat jest wystawiony na wiele niebezpieczeństw (konflikty zbrojne, zamachy terrorystyczne, przestępczość, ekscesy chuligańskie, infekowanie systemów
informatycznych, przestępstwa gospodarcze), których źródło tkwi w napięciach politycznych, ekonomicznych czy religijnych. Bezpieczeństwo czy też zarządzanie, to
główne obszary oraz potrzeby jednostki, grup społecznych państwa i struktur międzynarodowych. Skuteczne systemy bezpieczeństwa i nowoczesne zarządzanie powinny zapewniać sprawne przeciwdziałania skutkom wszelkich zdarzeń bez
względu na ich źródło powstawania, dlatego z wielką starannością należy stosować
nowoczesne rozwiązania.
Celem konferencji było wzmocneinie dyskusji oraz wymiany myśli naukowej
w gronie środowiska naukowego oraz praktyków związanych z bezpieczeństwem
oraz zarządzaniem. Obrady przeznaczone były dla kadry naukowej, młodych naukowców, studentów, absolwentów uczelni wyższych i doktorantów, ekspertów
z różnych instytucji specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i zarządzania.
Obrady konferencji prowadzone były w ramach 2 paneli tematycznych, poświęconych następującym problemom: pierwszy - bezpieczeństwu oraz logistyce
w obszarach zarządzania bezpieczeństwem, drugi – bezpieczeństwu i nowoczesnym technologiom.
Andrzej Kobiałka przedstawił przeobrażenia społeczno – ekonomiczne
w kontekście poczucia bezpieczeństwa rodzin w Potece, Anna Cimamo scharakte-
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ryzowała prawno - instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa narodowego. W swoimwystąpieniu Paweł G. Dębski scharakteryzował doświadczenia traumatyczne
w sytuacjach kryzysowych jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Paweł Dziekański omawiał budżet i plan inwestycyjny gminy jako element rozwoju i wsparcia
bezpieczeństwa lokalnego. Zbigniew Grzywna i Anna Dewalska – Opitek scharakteryzowali obronę cywilną w kontekście bezpieczeństwa polskich miast.
Współczesnie pojawiły się nowe zagrożenia związane z organizacją i funkcjonowaniem publicznej przestrzeni ludzkiego świata. Zaliczymy do nich wszelkie lęki
towarzyszące działaniu sfery socjalnej, zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji
technicznej. Bezpieczeństwo znajduje się w sferze podstawowych potrzeb człowieka, a zależy w dużej mierze od stanu gospodarki, środowiska naturalnego, czynników społecznych i kulturowych.
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