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Bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych

Tematyka Konferencji:

W roku 2019 Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku obchodzi
jubileusz dwudziestolecia. Przez dwie
dekady uczelnia wpisała się w krajobraz
Północnego Mazowsza, stając się istotną
z perspektywy rozwoju regionu szkołą
wyższą. Rozwijając się z roku na rok,
płocka uczelnia stawała się miejscem,
w którym coraz częściej debatowano
i dyskutowano o istotnych dla polskiego
społeczeństwa i państwa zagadnieniach.
Jednym z ważniejszych naukowych
spotkań, jakie odbyły się w płockiej PWSZ
była zorganizowana w 2017 roku
międzynarodowa konferencja pt.
„Bezpieczeństwo publiczne w erze
globalizacji”. Wówczas to staraliśmy się
w sposób interdyscyplinarny analizować
zjawisko bezpieczeństwa, konotując je
z perspektywą subiektywnego poczucia
zagrożenia oraz zagadnieniem wartości
i ich znaczenia dla komfortu życia
obywateli.

Chcąc rozwijać naszą inicjatywę
organizujemy kolejną międzynarodową
konferencję naukową z zakresu
bezpieczeństwa państwa. Tym razem
zapraszamy Państwa do udziału
w spotkaniu, poświęconym tematyce
bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Konferencja odbędzie się w gmachu
Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku przy ulicy
Gałczyńskiego 28 w dniach 15-16 maja
2019 r.

Problematykę bezpieczeństwa
społeczności lokalnych można
rozpatrywać z wielu perspektyw
badawczych – z perspektywy nauk
o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych,
nauk o polityce i administracji, nauki
prawnych oraz nauk pedagogicznych.

Jako organizatorzy przedsięwzięcia
pragniemy wykorzystać te perspektywy
dla badania poszczególnych obszarów
badawczych składających się na
interesujący nas temat wskazany
w tytule. Mamy nadzieję, że wspólna
interdyscyplinarna dyskusja
przedstawicieli różnych nauk nad
problemami, które są dla nich istotne,
może zaowocować znacznie
pełniejszym ich obrazem.

Bezpieczeństwo publiczne to
pierwszy z głównych obszarów jakim
pragniemy się zająć. W tym przypadku
mamy na względzie takie problemy jak
m.in. przestępczość, niewystarczający
poziom działań służących zapewnieniu
ochrony przeciwpożarowej, trudności
w zapewnieniu odpowiedniej ochrony
infrastruktury krytycznej, braki
proceduralne i niesprawności w sferze
działań dotykające zarządzania
kryzysowego oraz organizacji imprez
masowych. Chcemy poddać analizie
kompetencje (zarówno formalne, jak
i merytoryczne) i praktykę działania
podmiotów biorących
odpowiedzialność za tę przestrzeń
bezpieczeństwa. Znaczącym
zagadnieniem jest również jakość
stanowionego prawa, która określa
przestrzeń bezpieczeństwa lokalnego
i reguluje działania szeregu instytucji za
nią odpowiedzialnych. Mamy też
ambicję, aby poddać pod dyskusję
usprawnienia, jakie zarówno
organizatorzy, jak i uczestnicy uznają za
obiecujące w tej sferze.

Wykluczenie społeczne we
wspólnocie lokalnej uniemożliwia
równoprawne uczestniczenie
w społeczeństwie jako całości, stąd też
mamy zamiar także temu zagadnieniu
poświęcić wiele miejsca. Mamy nadzieję



że nasza konferencja przyniesie odpowiedzi
na pytania o mechanizmy przeciwdziałające
wykluczeniu oraz służące włączaniu
obywateli w pełniejsze partycypowanie
w ich społecznościach lokalnych.
Zagadnienie chcemy rozpatrzyć w szerszym
kontekście jaki stanowi tworzenie się
społeczeństwa obywatelskiego
w wymiarze lokalnym. Od sukcesu tych
procesów w ogromnej mierze zależy
zdolność zarówno samorządów, jak
i państwa do realizowania funkcji w sferze
bezpieczeństwa. Działania w sferze
bezpieczeństwa są co do zasady
koordynowane przez władzę, a na wielu
polach to właśnie skupienie kompetencji
decyzyjnych w jednym podmiocie rodzi
największą funkcjonalność, jednak
przeciwdziałanie patologiom
i przestępczości, a także funkcjonowanie
sprawnej sieci ostrzegania przed wieloma
zagrożeniami jest niezwykle trudne do
osiągniecia bez czynnika obywatelskiego.
Ogromne znaczenie ma także definiowanie
tego, co jest problemem z zakresu
bezpieczeństwa – rola społeczeństwa
obywatelskiego, w tym w szczególności
wspólnot lokalnych jest na tym polu bardzo
doniosła.

Dziś szczególnie w Polsce coraz
bardziej uwidacznia się rola przestrzeni
w zapewnianiu bezpieczeństwa. Procesy
dezurbanizacji, które przebiegają
chaotycznie i którym w szczególności nie
towarzyszy odpowiednie planowanie
przestrzenne generują wzrost nakładów na
infrastrukturę, zwiększenie ruchu na
drogach, spadek bezpieczeństwa ich
użytkowników i spadek wydolności
systemów odpowiedzialnych za
zapewnianie bezpieczeństwa. Nie sprzyjają
także tworzeniu rozwiązań służących
lepszemu wykorzystaniu energii
i ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza.
Przedmieścia w ciągu kilku ostatnich dekad,
w miarę jak modernizował się przemysł
stawały się obszarami, w coraz większym

stopniu odpowiadającymi za budzący
dzisiaj zastrzeżenia stan powietrza
w Polsce, które przez długie okresy w
ciągu roku staje się niebezpieczne dla
zdrowia. Budowa osiedli na terenach
zalewowych, już kilkukrotnie okazywała
się przedsięwzięciem więcej niż
ryzykownym – mimo to dalej ten
proceder nie został udaremniony. Rola
samorządów na tym tle jest często
bierna, a zdarza się, że nawet
destrukcyjna. Temat ten wciąż nie
doczekał się odpowiedniego
opracowania. Naszą konferencją chcemy
dać asumpt do pogłębienia dyskusji
o tych problemach.

Bezpieczeństwo w edukacji, to
zagadnienie, które można oczywiście
z powodzeniem rozpatrywać
w kontekście bezpieczeństwa
publicznego, jego szczególna rola
i wyjątkowe uwarunkowania sprawiają
jednak, że chcemy je wyszczególnić jako
odrębny obszar badań. Warto zauważyć,
że edukacja jest nie tylko sferą, która
powinna być w specyficzny sposób
chroniona przed zagrożeniami, ale też
ma ona niebagatelną rolę w tworzeniu
bezpieczeństwa. Dlatego mamy zamiar
w tym bloku uwzględnić kwestię
bezpieczeństwa jako zagadnienia,
o którym na różne sposoby uczą szkoły
i którego rola w programach nauczania
powinna być stale redefiniowana
w miarę jak ewoluują zagrożenia, w tym
zagrożenia dotykające dzieci młodzieży.
Pragniemy również zastanowić się nad
kwestią komercjalizacji oraz
ekonomizacji edukacji i płynących z tego
zjawiska zagrożeń dla wspólnot
lokalnych. Istotnymi kwestiami
mieszczącymi się w obszarze relacji
edukacji z bezpieczeństwem są również
zagadnienia kształtowania postaw
proobywatelskich i budowania
społeczeństwa obywatelskiego, tak
świadomego jak i odpowiedzialnego, a



przez to i zabezpieczającego los własnych
wspólnot. W tym kontekście interesującym
nas problemem staje się kwestia wartości,
jakie stabilizują (bądź destabilizują)
społeczności lokalne, szczególnie w dobie
różnego rodzaju zagrożeń np. smogu,
kryzysu migracyjnego czy też przemocy
i agresji w relacjach interpersonalnych.

Znaczącym zagadnieniem
w perspektywie analiz funkcjonowania
społeczności lokalnych i ich bezpieczeństwa
jest również kondycja społeczna jednostki

oraz jej subiektywne poczucie
bezpieczeństwa.

Coraz wyższe tempo życia, stres,
zmiana modelu relacji wewnątrz rodziny,
to czynniki które determinują
modyfikacje w myśleniu o wspólnocie
tak rodzinnej jak i lokalnej. To także
jedne z wielu uwarunkowań
współczesnych korekt w myśleniu
o wyzwaniach bezpieczeństwa przed
jakimi staje samorząd terytorialny
i instytucje państwa.

Najważniejsze obszary badawcze konferencji:

 aksjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych;

 kondycja współczesnej jednostki/rodziny w przestrzeni społeczności lokalnej;

 bezpieczeństwo publiczne;

 bezpieczeństwo społeczne na poziomie lokalnym;

 znaczenie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym;

 wykluczenie społeczne we wspólnocie lokalnej;

 kondycja społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym;

 rola przestrzeni w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego;

 bezpieczeństwo w edukacji;

 rola i zadania samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa lokalnego;

 migracje i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

prof. zw. dr hab. Jarosław MICHALSKI

dr Agnieszka GŁOWALA

dr Arkadiusz FORDOŃSKI

dr Marcin POLAKOWSKI

dr Arkadiusz LEWANDOWSKI

mgr Monika WOLIŃSKA



JĘZYKI KONFERENCJI: język polski, język angielski

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28.

TERMINY

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej i podpisanej karty

zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać – do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres

bezpieczeństwo@pwszplock.pl

Dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji– do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Opłatę w wysokości 350 zł należy wnieść na następujące konto:

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 z dopiskiem „Bezpieczeństwo

społeczności lokalnych”.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa wydana przez

wydawnictwo znajdujące się na liście wydawnictw naukowych ogłoszonej 18 stycznia

2019 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z zapowiadanymi

regulacjami za opublikowanie rozdziału w tego typu monografii zbiorowej autor

otrzymuje 20 pkt.

Artykuły przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi prosimy przesyłać do

30 czerwca 2019 roku na adres bezpieczenstwo@pwszplock.pl

Przesłane propozycje artykułów zostaną poddane podwójnej recenzji. Otrzymanie

pozytywnych opinii recenzentów jest warunkiem niezbędnym do zamieszczenia

artykułu w publikacji pokonferencyjnej.



OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę za udział w Konferencji w wysokości 350,00 zł proszę uiścić w terminie do dnia

30 kwietnia 2019 roku.

Opłata obejmuje:

 materiały konferencyjne;

 udział w uroczystej kolacji;

 catering konferencyjny;

 publikację artykułu w ramach recenzowanej monografii wieloautorskiej wydanej

w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw naukowych ogłoszonej 18

stycznia 2019 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PROPONOWANE HOTELE W PŁOCKU

Hotel Herman (ul. Sienkiewicza 30) http://www.hotelherman.pl/

Hotel Tumski (ul. Piekarska 9) http://www.hoteltumski.pl/

Best Western Hotel Petropol (ul. Jachowicza 49) http://bwpetropol.pl/

Green Hotel Płock (ul. Dworcowa 46) http://www.greenhotelplock.pl/pl

Dom Studenta PWSZ (Abp Nowowiejskiego 6) http://www.pwszplock.pl/strona-

glowna/dla-kandydatow/dom-studenta/

INFORMACJI UDZIELI

Z up. Komitetu Organizacyjnego

dr Arkadiusz Lewandowski, tel. 501 069 211

dr Marcin Polakowski, tel. 668 814 387

email: bezpieczensto@pwszplock.pl

15 – 16 maja 2019 r.

PWSZ w Płocku

Płock, ul. Gałczyńskiego 28

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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