
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Organizatorzy: 

  

 Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Firma doradczo-szkoleniowa Safety Project 

 

Współorganizatorzy:  

 

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 

 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu 

 Związek Banków Polskich 

 Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego 

 Polski Związek Pracodawców Ochrona 

 

Patronat honorowy:   

 

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Cezary PRZYBYLSKI 

 

Patronat medialny:   

 

 Special OPS 

 Telewizja ECHO WROCŁAW 

 Wydawnictwo DIFIN 

 

Potwierdzeni prelegenci: 

 

 prof. dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Robert BORKOWSKI – AJD 

 prof. nadzw. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – UWr 

 mł. insp. prof. nadzw. dr hab. Agata TYBURSKA – WSPol 

 gen. bryg. rez. dr Tomasz BĄK – WSiZ 

 ppłk rez. dr Tomasz BIAŁEK – Collegium Civitas 

 ppłk dr Jarosław CYMERSKI – BOR 

 mjr SW dr Leszek KOŁTUN – GISW 

 mgr Agnieszka SOKOŁOWSKA – Dolnośląski Urząd Marszałkowski 

 przedstawiciele Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Żandaremrii Wojskowej, jednostek Wojsk 

Specjalnych 

 przedstawiciele Związku Banków Polskich oraz Polskiego Związku Pracodawców 

Ochrona 

 eksperci z Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, 

Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego 



   

  

Adresaci konferencji:  
 

 Przedstawiciele nauki oraz eksperci zajmujący się tematyką bezpieczeństwa  

i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków 

użyteczności publicznej 

 Zarządzający bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej: 

o infrastruktura krytyczna (w tym porty lotnicze i dworce kolejowe, oraz 

autobusowe) 

o obiekty podlegające obowiązkowej ochronie 

o budynki administracji publicznej, zakłady karne i areszty śledcze 

o placówki oświaty i uczelnie wyższe 

o centra handlowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe 

o teatry, kina, muzea 

o obiekty sakralne 

o placówki bankowe 

 Przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektor ochrony osób  

i mienia 

 Przedstawiciele sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą lub produkcją urządzeń, 

sprzętu oraz infrastruktury przydatnej do budowania systemów ochrony 

antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej 

 

Termin i miejsce:  
 

 21-22.11.2017 r. 

 Centrum Konferencyjne – Terminal Hotel 

ul. Rakietowa 33  

54-615 Wrocław 

  

Cele konferencji:  
 

 Identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod i narzędzi zamachów 

terrorystycznych 

 Ocena podatności obiektów użyteczności publicznej jako celów zamachów 

terrorystycznych 

 Ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego  

w wybranych kategoriach obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura krytyczna, 

obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty administracji publicznej, obiekty 

niechronione) 

 Wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów 

użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych – aspekty 

prawne, społeczne i organizacyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terminalhotel.pl/


   

  

Formuła konferencji:  
 

 Krótkie wystąpienia prelegentów w panelach zgodnych z tematyką konferencji 

 Panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości specjalnych (naukowców  

i ekspertów z wiodących ośrodków naukowych, przedstawicieli służb i sił specjalnych, 

Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji 

bezpieczeństwa narodowego) na tematy: 

o stopień zagrożenia zamachami w obiektach użyteczności publicznej 

o służby specjalne w zapobieganiu zamachom 

o działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne 

o plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne 

o zarządzanie bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej 

 Warsztaty bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia mogących zaistnieć  

w budynkach użyteczności publicznej 

 Wizytacja i omówienie systemowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa  

w jednym z budynków użyteczności publicznej we Wrocławiu 

 Prezentacja najnowszego sprzętu i wyposażenia specjalistycznego z obszaru ochrony 

personalnej i obiektów 

 Wydanie recenzowanej publikacji po konferencji 

 

Warunki płatności: 

 

 Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata 

obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione: 

o Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością wygłoszenia 

referatu, przerwy kawowe ciągłe w ramach dwóch dni konferencji, dwa obiady,  

udział w uroczystej kolacji z oprawą muzyczną – bankiet) – 360 zł 

o Uczestnictwo podstawowe z publikacją referatu – 450 zł 

o Uczestnictwo dla studentów (udział bierny w obradach z przerwami kawowymi) – 

50 zł za jeden dzień 

o Zakwaterowanie na terenie Centrum Konferencyjnego Terminal Hotel –  

na tą chwilę wszystkie pokoje zostały zarezerwowane – zapraszamy do 

samodzielnej rezerwacji miejsc hotelowych – najbliżej Centrum Konferencyjnego 

jest Hotel Kosmonauty oraz Hotel Diament. 

o Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 listopada 2017 roku 

o Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 31 grudnia  

2017 roku 

o Szczegóły dotyczące warunków udziału w konferencji znajdują się w regulaminie 

konferencji, dostępnym na stronie internetowej przedsięwzięcia 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Obszary tematyczne konferencji:  

 

NATURA I ZAGROŻENIE WSPÓŁCZESNYM TERRORYZMEM 
 

 Metody, formy i narzędzia działania sprawców zamachów terrorystycznych. 

 Cele i skutki zamachów terrorystycznych 

 Współczesne zamachy terrorystyczne w obiektach użyteczności            publicznej – 

studium przypadków 

 Społeczna percepcja oraz wiedza ludzi na temat współczesnych zagrożeń  

(ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych) 

 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JAKO CELE ZAMACHÓW 

TERRORYSTYCZNYCH  

 

 Typologia i charakter obiektów użyteczności publicznej 

 Podatność obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne 

 Infrastruktura krytyczna jako cel zamachów terrorystycznych 

 Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie jako kategoria zagrożona zamachami 

terrorystycznymi 

 Obiekty administracji publicznej oraz obiekty wojskowe jako potencjalny cel zamachów 

terrorystycznych 

 Obiekty niepodlegające obowiązkowej ochronie jako szczególnie wrażliwy cel 

współczesnych terrorystów (np. centra handlowe, hotele, kina, teatry, budynki 

wysokościowe, dworce kolejowe, szkoły i uczelnie) 

 Czynnik ludzki i społeczne konteksty zjawiska 

 

UWARUNKOWANIA PRAWNE, INSTYTUCJONALNE I SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWA 

ANTYTERRORYSTYCZNEGO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

 Prawo antyterrorystyczne 

 Znaczenie ochrony przeciwpożarowej w działaniach antyterrorystycznych 

 Instytucje bezpieczeństwa narodowego w ochronie antyterrorystycznej budynków 

 Sektor ochrony osób i mienia w działaniach antyterrorystycznych 

 Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej 

 Architektura miejska w odpowiedzi na zagrożenia zamachami terrorystycznymi 

 Zabezpieczenie techniczne i informatyczne obiektów użyteczności publicznej 

 Wiedza na temat profilaktyki, zachowań ludzi i zarządzania ludźmi w sytuacji  prognoz 

lub wystąpienia zamachu terrorystycznego 

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE OCHRONY ANTYTERRORYSTYCZNEJ  

W WYBRANYCH KATEGORIACH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

 Systemowe rozwiązania w zakresie ochrony antyterrorystycznej budynków 

 Specyfika i możliwości ochrony antyterrorystycznej obiektów wojskowych 

 Ochrona antyterrorystyczna zakładów karnych i aresztów śledczych 

 Ochrona antyterrorystyczna infrastruktury krytycznej, obiektów podlegających 

obowiązkowej ochronie i obiektów administracji publicznej 



   

  

 Budowanie ochrony antyterrorystycznej w budynkach niepodlegających obowiązkowej 

ochronie 

 Pierwsza pomoc i działania ratownicze na miejscu zamachu terrorystycznego 

 Opracowywanie planów ochrony i załączników antyterrorystycznych – dobre praktyki 

 Edukacja antyterrorystyczna, formy szkolenia na wypadek ataku terrorystycznego 

dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych 

 

Organizatorzy:  

 

 prof. nadzw. dr hab.  Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ – kierownik Zakładu Socjologii 

Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 prof. dr hab. Maciej SZOSTAK – kierownik Katedry Kryminologii i Nauk  

o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Safety Project (organizator logistyczny 

konferencji) 

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 

 

 prof. nadzw. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ – UWr 

 prof. dr hab. Maciej SZOSTAK – UWr 

 

          Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji: 

 

 prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol 

 prof. dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI – WSPol 

 prof. dr hab. Zbigniew KURCZ – UWr 

 prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ – AMW 

 prof. dr hab. Julian WINNICKI – UWr   

 prof. dr hab. Robert WISZNIOWSKI – UWr 

 prof. nadzw. dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Robert BORKOWSKI – AJD 

 prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI – SGGW 

 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof CZEKAJ – UP Kraków 

 prof. nadzw. dr hab. Karol KICZKA – UWr 

 prof. nadzw. dr hab. Bogdan KOSOWSKI – UJ 

 prof. nadzw. dr hab. Marcin LASOŃ – KRAKOWSKA AKADEMIA 

 prof. nadzw. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – UWr 

 prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz MOCZUK – URz 

 prof. nadzw. dr hab. Jarosław TOMASIEWICZ – UŚ 

 prof. nadzw. dr hab. Zenon TREJNIS – WAT 

 mł. insp. prof. nadzw. dr hab. Agata TYBURSKA – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Andrzej URBAN – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI – UWr  

 prof. nadzw. dr hab. Sławomir ZALEWSKI – WSPol 

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI – WSPol 

http://safetyproject.pl/
http://safetyproject.pl/


   

  

 dr Tomasz BĄK – WSiZ 

 dr Tomasz BIAŁEK – Collegium Civitas 

 dr Aneta BARANOWSKA – UKW 

 ppłk dr Jarosław CYMERSKI – BOR 

 dr Magdalena EL GHAMARI – Collegium Civitas 

 dr Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK – SP 

 mjr SW dr Leszek KOŁTUN – SW 

 mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK – WSPol 

 dr Robert MAJKUT – WSB 

 podinsp. dr Zbigniew MIKOŁAJCZYK – WSPol 

 podkom. dr Mariusz OLECHNOWICZ – BOA KGP 

 dr Michał STĘPIŃSKI – WSPol 

 dr Małgorzata STOCHMAL – UWr 

 mł. insp. dr Jarosław STRUNIAWSKI – WSPol 

 podinsp. dr Krzysztof WICIAK – WSPol 

 

Biuro Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 

Kierownik Biura Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 

 

 mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Kierownik Biura Organizacyjnego Konferencji 

tel. 531419151, e-mail: konferencja@safetyproject.pl 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 

 

 dr Grzegorz KOZDRAŚ – Instytut Socjologii UWr 

 mgr Agata SZMIGIEL – Safety Project 

 mgr Julia SOWIŃSKA – Safety Project 

 mgr Marcin KOŻUSZEK – Safety Project 

 mgr Aneta URBANIAK – Instytut Socjologii UWr 

 lic. Malwina WACH – UWr  

 Patryk KWAPISZ – WSB 

 

Kontakt: 

 

 strona konferencji: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/AT   

 e-mail: konferencja@safetyproject.pl 

 tel. kontaktowy: 531 419 151 (mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/AT


   

  

 

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI: 

 

                                                  Dzień I – 21.11.2017 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników  Sekretariat 

9.00-9.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
Organizatorzy 

Komitet honorowy 

9.15-11.00 

Sesja I 

Natura i zagrożenie współczesnym terroryzmem 

Budynki użyteczności publicznej jako cele zamachów 

terrorystycznych 

Wystąpienia uczestników 

konferencji zgodnie  

z przesłanymi zgłoszeniami 

11.00-11.20 Przerwa kawowa  

11.20-12.00 

Sesja II 

Uwarunkowania prawne, instytucjonalne  

i społeczne bezpieczeństwa antyterrorystycznego 

budynków użyteczności publicznej 

Wystąpienia uczestników 

konferencji zgodnie  

z przesłanymi zgłoszeniami 

12.00-13.30 

Panel ekspercki  

Uwarunkowania prawne, instytucjonalne  

i społeczne bezpieczeństwa antyterrorystycznego 

budynków  

Zaproszeni eksperci 

z ośrodków naukowych 

i służb 

13.30-14.30 Obiad  

14.30-16.00 

Panel ekspercki 

Plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne jako 

narzędzie  

do wzmocnienia bezpieczeństwa  

w budynkach 

Przedstawiciele ABW, RCB, 

PSP, Policji, zaproszeni 

eksperci 

16.00-18.00 

Wizytacja Stadionu Miejskiego  

we Wrocławiu – zarządzanie bezpieczeństwem   

w obiekcie 

 

    19.00 Uroczysta kolacja Uczestnicy konferencji 

                                                 Dzień II – 22.11.2017 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

9.00-9.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji Organizatorzy 

9.15-11.00 

Sesja III 

Rozwiązania organizacyjne ochrony 

antyterrorystycznej w wybranych kategoriach 

budynków użyteczności publicznej 

Wystąpienia uczestników 

konferencji zgodnie  

z przesłanymi zgłoszeniami 

11.00-11.15 Przerwa kawowa  

11.15-13.00 

                    Sesja IV 

Edukacja antyterrorystyczna, formy szkolenia 

na wypadek ataku terrorystycznego dzieci, 

młodzieży, dorosłych i osób starszych 

Wystąpienia uczestników 

konferencji zgodnie  

z przesłanymi zgłoszeniami 

13.00-13.15 Zakończenie konferencji Organizatorzy 

13.15-14.00 Obiad  


