
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją 
objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI 

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wraz ze 
współorganizatorami: Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - 
Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Częstochowską, Szkołą Główną Służby 
Pożarniczej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Uniwersytetem Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Warszawskim oraz Wyższą Szkołą Policji 
w Szczytnie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, która 
odbędzie się 7 maja 2015 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Temat 
obecnej edycji konferencji to „Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji 
zadań zarządzania kryzysowego”. 

Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, a także zidentyfikowanie 
w trakcie obrad wielu obszarów problemowych w sferze zarządzania kryzysowego 
potwierdzają potrzebę dalszego pogłębienia oraz uaktualniania wiedzy w tym zakresie. 

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do 
nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty prowadzonych dyskusji będą mogły 
zostać wykorzystane w rozwiązaniu wielu istotnych problemów w zakresie zarządzania 
kryzysowego na wszystkich poziomach funkcjonowania administracji publicznej.  

 

 

Serdecznie zapraszamy 

do wzięcia udziału w konferencji! 

 

www.zarzadzanie-kryzysowe.pl 

  



CEL  KONFERENCJI 
 

Celem konferencji jest dokonanie oceny stanu przygotowania organów administracji 

publicznej w tym resortu obrony narodowej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego, 

pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie oraz wskazanie możliwych kierunków 

zmian mających na celu poprawę efektywności ich działania w sytuacjach kryzysowych. 

Ponadto, konferencja ma na celu: 

 stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków – przedstawicieli 

organów administracji publicznej z przedstawicielami nauki; 

 wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań zarządzania kryzysowego na 

poszczególnych szczeblach administracji publicznej oraz współpracy w tym zakresie  

z resortem obrony narodowej; 

 wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki zarządzania 

kryzysowego w administracji publicznej oraz zainspirowanie dalszych badań w tym obszarze.  

 
 
 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 

Tematyka konferencji dotyczy organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych  

z właściwym przygotowaniem organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania 

kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i ćwiczeń oraz współdziałania podczas 

realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych. 

 

W trakcie konferencji zaprezentowane będą zagadnienia dotyczące m.in.: 

 organizacji i zadań systemu zarządzania kryzysowego; 

 roli i zadań organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym; 

 zasad współdziałania organów i podmiotów wykonawczych systemu zarządzania 

kryzysowego z resortem obrony narodowej; 

 organizacji, zadań i zasad działania zespołów i centrów zarządzania kryzysowego; 

 zasad obiegu i wymiany informacji oraz współpracy z mediami;  

 organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej, komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, 

zespołów i centrów oraz podmiotów wykonawczych systemu; 

 logistycznego zabezpieczenia prowadzonych działań; 

 informatycznego wspomagania realizowanych zadań. 

 
 
 

ADRESACI KONFERENCJI 
 
 przedstawiciele środowisk naukowych; 

 przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz Sił Zbrojnych RP; 

 specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.  

 



PROGRAM KONFERENCJI 

 

GODZINA  PRZEDSIĘWZIĘCIE  

  08.00 – 09:00 Rejestracja uczestników 

09:00 – 09:15 
CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI 

Wystąpienia okolicznościowe  

09.15 – 11:00 
SESJA PLENARNA I 

Zarządzanie kryzysowe w  administracji publicznej  
Moderator – płk prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI 

09:15 – 09:30 
Zarządzanie kryzysowe w strukturach administracji publicznej. 
dr hab. Józef STĘPAK prof. SGSP 

09:30 – 09:45 
Podstawy prawne koordynacji zarządzania kryzysowego. 
dr Przemysław NIEMCZUK 

09:45 – 10:00 
Kryteria oceny sytuacji kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. 
prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ 

10.00 – 10.15 
Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej. 
insp. dr Mariusz SOKOŁOWSKI 

10:15 – 10:30 
Zagrożenia wynikające ze współzależności jako nowe wyzwanie dla administracji publicznej. 
dr Witold SKOMRA 

10:30 – 10:45 
Ministerstwo pracy i polityki społecznej w systemie zarządzania kryzysowego RP. 
dr inż. Tadeusz KĘSOŃ 

10:45 – 11:00 Dyskusja 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:45 
SESJA PLENARNA II  

Resorty obrony narodowej i spraw wewnętrznych w systemie zarządzania kryzysowego 
Moderator – płk dr Dariusz MAJCHRZAK 

11:30 – 11:45 
Implikacje transformacji Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP na system zarządzania 
kryzysowego resortu obrony narodowej.  
płk Ireneusz ZYGMUNT  

11:45 – 12:00 
Miejsce, rola i zadania Dowództwa Generalnego RSZ w systemie zarządzania kryzysowego. 
płk Jacek WĘCŁAWEK 

12:00 – 12:15 
Rola i miejsce Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Systemie Zarządzania Kryzysowego Resortu 
Obrony Narodowej. 
....................... 

12:15 – 12:30 
Zarządzanie kryzysowe wobec  nowych wyzwań i zagrożeń. 
płk dr Mirosław BANASIK 

12:30 – 12:45 
Kierunki integracji zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych państwa w systemie 
bezpieczeństwa narodowego RP. 
dr inż. Marian KULICZKOWSKI 

12:45 – 13:00 
Przygotowanie Policji do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 
mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA 

13:00 – 13:15 
Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. 
dr hab. inż. Jarosław PROŃKO, prof. SGSP 

13:15 – 13:30 
Obrona cywilna w systemie zarządzania kryzysowego. 
dr Paweł SZMITKOWSKI 

13:30 – 13:45 Dyskusja 

13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa 

14:45 – 16:30 
SESJA PLENARNA III 

Wsparcie teleinformatyczne i psychologiczne działań zarządzania kryzysowego 
Moderator – prof. dr hab. Witold LIDWA 

14:45 – 15:00 
 Informatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego - oprogramowanie „RISKO”. 
bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI,  mgr Bartłomiej POŁEĆ,  mgr Jerzy MACIAK 

15:00 – 15:15 
Główne założenia oraz  zastosowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji „Dart” - 
wpływ na skuteczność działań centrum zarządzania kryzysowego. 
mgr Karolina ANZULEWICZ 

15:15 – 15:30 
Przygotowanie pracowników administracji publicznej do podejmowania decyzji w sytuacjach 
kryzysowych oraz przewidywania efektów kaskadowych na przykładzie systemu PROCeed. 
ITTI ……………. 

15:30 – 15:45 
Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania kryzysowego w procesie kształcenia studentów. 
mgr Dorota WOJTYTO 

15:45 – 16:00 
E-learning jako forma nauczania – koncepcja warsztatów „Analiza ryzyka w ramach planowania 
kryzysowego na szczeblu lokalnym. 
mgr Tomasz PLASOTA,  mgr Inga ABGAROWICZ,  mgr inż. Maciej NAPIÓRKOWSKI 

16:00 – 16:15 
Miejsce i rola psychologów w Systemie Zarządzania Kryzysowego. 
dr Elżbieta SIDERIS 

16.15 – 16.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 



ORGANIZATORZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA: 
 
Akademia Obrony Narodowej 
płk prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI – 

przewodniczący Rady 
prof. dr hab. Andrzej GLEN 
prof. dr hab. Waldemar KITLER 
płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI 
prof. dr hab. Witold LIDWA  
płk prof. dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK  
prof. dr hab. Bogusław PACEK 
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI 
prof. dr hab. Piotr  SIENKIEWICZ 
prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI 
dr hab. Ryszard CHROBAK 
płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER  
płk dr inż. Mirosław BANASIK 
dr Krzysztof GĄSIOREK  
płk dr Dariusz MAJCHRZAK 
dr inż. Marian KULICZKOWSKI 
dr Bogdan MICHAILIUK 
dr Jarosław SOLARZ 
ppłk dr Jacek STEMPIEŃ 
 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
prof. dr hab. inż. Stanisław DWORECKI 
prof. dr hab. Józef STĘPAK 
prof. dr hab. Jerzy WOLANIN 
prof. ndzw. dr hab. Jarosław PROŃKO 
mł. bryg. dr inż. Paweł KĘPKA 
st. kpt. dr inż. Anna PRĘDECKA 
dr inż. Tadeusz TERLIKOWSKI 
 

 
Uniwersytet Warszawski 

prof. dr hab. Tadeusz TOMASZEWSKI 
prof. dr hab. Stanisław SULOWSKI 
prof. dr hab. Andrzej MISIUK 
prof. dr hab. Grzegorz RYDLEWSKI 
 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA, prof. nadz. WSPol 
mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK 

 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach 
prof. dr hab. Romuald KALINOWSKI 
dr hab. Mirosław MINKINA, prof. UP-H 
 
Centralna Szkoła Policji w Legionowie 
nadkom. dr Iwona KLONOWSKA 
 
Politechnika Częstochowska 
dr hab. inż. Anna KAWAŁEK, prof. PCz. 
dr hab. inż. Marcin KNAPIŃSKI, prof. PCz. 
dr hab. inż. Dariusz RYDZ, prof. PCz. 
dr hab. inż. Monika ZAJEMSKA, prof. PCz. 
dr hab. inż. Henryk RADOMIAK, prof. PCz. 
 
 
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej – PIB 

bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI 
bryg. dr inż. Jacek ZBOINA 
 

KOMITET  ORGANIZACYJNY: 
 
mgr Zenon SOBEJKO – przewodniczący Komitetu 
mgr Irmina DENYSIUK  
Maria KĘDZIERSKA 
mgr Marta OSYPOWICZ  
mgr Bartłomiej POŁEĆ 
mgr Monika SIKORA  
mgr Anna SKOLIMOWSKA  
mgr Paweł STOBIECKI  
st. kpt dr Monika TRYBOŃ  
sekc. mgr inż. Rafał WRÓBEL 

 

KONTAKT   DO 
ORGANIZATORÓW: 
 
płk rez. mgr Zenon SOBEJKO 
e-mail: z.sobejko@aon.edu.pl 
tel. (22) 261 814 750 
 
mgr Anna SKOLIMOWSKA 
bezpieczenstwo@aon.edu.pl 
tel. (22) 261 813 412 
 

 

 



INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

 

TERMIN KONFERENCJI 

 

7 maja (czwartek) 

 
MIEJSCE KONFERENCJI 

 

Akademia Obrony Narodowej 
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 
00-910 Warszawa 

 

Biblioteka Główna AON (bud. 14) 
aula im. gen. broni Józefa Kuropieski 

 
INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

 język konferencji: polski 

 udział w konferencji jest płatny 

 rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza on-line 
(zakładka: Rejestracja) 

 
INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW 

 

 Organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję  
w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji konferencyjnej 

 Warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej 
recenzji. 

 Za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium 

 Artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi dostępnymi na 
stronie konferencji i przesłać na adres e-mail: z.sobejko@aon.edu.pl najpóźniej 
do dnia 15 maja 2015 roku 

 
WAŻNE TERMINY 

 

 01.04.2015 r. - ostateczny termin nadsyłania tez wystąpień / abstraktów 
artykułów (abstrakty należy przygotować według wzoru dostępnego na stronie 
konferencji. Abstrakt wraz z notką o autorze nie powinien przekraczaj jednej 
strony) 

 25.04.2015 r. - ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji 

 25.04.2015 r. - ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

 7.05.2015 r. - konferencja 

 15.05.2015 r. - ostateczny termin przesłania pełnych tekstów artykułów 
 
OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

Warianty: 

 250,00 PLN - udział aktywny (wystąpienie / artykuł) 

 200,00 PLN - udział bierny (słuchacz) 
 
W opłacie konferencyjnej zawarte są koszty wyżywienia (obiad oraz przerwa kawowa). 
  
Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 25.04.2015 r. na konto:  

71 1240 6074 1111 0010 4302 4446   
(Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa) 

Akademia Obrony Narodowej 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103 

00-910 Warszawa 
z dopiskiem: Konferencja ZK nazwisko imię uczestnika/uczestników. 



 

 

 

_____________________________________    _________________________________ 
                                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA             PODPIS 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
PRZYGOTOWANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

DO REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
 

Akademia Obrony Narodowej, 7 maja 2015 r. 

FORMULARZ REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ 

DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko  

Tytuł / stopień naukowy  

Uczelnia / Instytucja / 
Firma 

 

Stanowisko  

DANE KONTAKTOWE 
Telefon  

E-mail  

FORMA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
Proszę wybrać formę udziału w konferencji* 
 

   250 zł – udział aktywny (artykuł / wystąpienie)                         200 zł – udział bierny (słuchacz) 
 
* Opłatę za udział w konferencji zobowiązuję się przekazać przelewem, w terminie do 25 kwietnia 2015 r.,  
na rachunek bankowy: 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446  (Bank Pekao S.A. X O/Warszawa) Akademia Obrony 
Narodowej, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa z dopiskiem Konferencja ZK Nazwisko Imię. 

WYSTĄPIENIE / ARTYKUŁ 
W przypadku dwóch lub więcej autorów formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony osobno dla każdego z nich. 

Tytuł  

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 
Proszę wypełnić w razie potrzeby otrzymania faktury 
Dokładna nazwa 
instytucji 

 

Ulica  

Nr domu / nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

NIP  

INFORMACJE DODATKOWE 

Czy uczestniczył(a) 
Pan(i) w poprzednich 
edycjach konferencji? 

         TAK                    NIE 

Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 


