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mgr Sylwia Arasiewicz-Dulnik – sekretarz 
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BIURO KONFERENCJI: 
 
Politechnika Warszawska 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych  
ul. Noakowskiego 18/20  
00-668 Warszawa 
tel. 22 2346417, 22 2346267 
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Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
http://www.ans.pw.edu.pl/konferencja_zk.php  

http://www.ans.pw.edu.pl/konferencja_zk.php


PROGRAM KONFERENCJI 

 

godz. 10.00 – 10.15 Powitanie uczestników  

godz. 10.15 – 12.30 I sesja plenarna 

Moderatorzy:   prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak 

                      prof. dr hab. Bernard Wiśniewski  
  

godz. 10.15 – 10.30  
Nauka a rozpoznawanie kryzysów. Możliwości i ograniczenia – prof. dr hab. Leszek Jasiński 
 
godz. 10.30 – 10.45  
Wieloaspektowe podejście do zarządzania kryzysowego – dr Przemysław Guła 
 
godz. 10.45 – 11.00  
Problematyka wody w sytuacjach nadzwyczajnych – prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz  
 
godz. 11.00 – 11.15  
Nowe zagrożenia epidemiczne – prof. dr hab. Tadeusz Wijaszka, mgr Anna Świątecka  
 
godz. 11.15 – 11.30  
Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń – prof. dr hab. Grzegorz 
Sobolewski 
 
godz. 11.30 – 11.45  
Problemy bezpieczeństwa w systemach transportowych – prof. dr hab. inż. Stanisław 
Radkowski 
 
godz. 11.45 – 12.00  
Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na 
przykładzie miasta stołecznego Warszawy – prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer 
 
godz. 12.00 – 12.15  
System ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju społeczno-gospodarczego w jednostkach 
samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak 
 
godz. 12.15 – 12.30 Dyskusja 

godz. 12.30 – 13.00 Przerwa kawowa  



godz. 13.00 – 15.00 II sesja plenarna  
 
Moderatorzy:   prof. dr hab. Bernard Wiśniewski 
                      prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak  
  

godz. 13.00 – 13.15  
Wybrane modele stanu zabezpieczeń infrastruktury krytycznej – dr inż. Mariusz Mazurek  
 
godz. 13.15 – 13.30  
Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i działalność policji w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych. Wybrane elementy – dr Jacek 
Dworzecki 
 
godz. 13.30 – 13.45  
Funkcjonowanie administracji i służb w sytuacji epidemii – dr Maciej Kisiel 
 
godz. 13.45 – 14.00  
Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym – dr Jan Zych 
 
godz. 14.00 – 14.15  
Public Relations jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym – 
dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, dr Tomasz Dusiewicz  
 
godz. 14.15 – 14.30  
Wyzwania i dobre praktyki w planowaniu na wypadek zagrożeń – mgr Edyta Szafran 
 
godz. 14.30 – 14.45  
Ochrona ludności na poziomie Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z  Lizbony – 
mgr Szymon Drabczyk 
 
godz. 14.45 – 15.00  
Katastrofa budowlana w prawie polskim – prof. dr hab. Helena Kisilowska, mgr Dominik 
Sypniewski 
 
godz. 15.00 – 15.30 Dyskusja 

godz. 15.30   Zamknięcie konferencji 



Rada Programowa zakwalifikowała również następujące referaty do publikacji: 

 

1.    Ewolucja środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku 

– prof. dr hab. Hubert Królikowski, dr Maria Królikowska  

2.    Ocena ryzyka w stosunku do urządzeń występujących jednostkowo – 

dr Marek Kisilowski  

3.    Mises o jedynym skutecznym sposobie na kryzysy – dr Marian Kucharski 

4.    Ocena pracy funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej w opinii osób 

przekraczających granicę – dr Agnieszka Siedlecka  

5.    Kryzys finansowy jako konsekwencja błędów w zarządzaniu gospodarką – dr 

Agnieszka Tomczak 

6.    Prawne instrumenty ochrony środowiska przed poważnymi awariami przemysłowymi – 

dr Monika Zakrzewska  

 

WYMAGANIA WYDAWNICZE: 

 

1. Prosimy o składanie tekstów w postaci pliku Microsoft Word na płycie lub e -mailem oraz 

1 egzemplarz wydruku komputerowego.  

2. Tekst (10-15 stron) sformatowany na stronie A4 z odstępem 1,5 wiersza między wierszami, 30 

wierszy na stronie, w wierszu 60 znaków (1800 znaków na stronie); tekst wyjustowany; czcionka 

podstawowa Times New Roman – 12 pkt.; tytuły i podtytuły – 13 pkt.; przypisy – czcionka Times New 

Roman – 9 pkt.; akapit (wcięcie pierwszego wiersza) 0,8 cm.  

3. Wraz z artykułem należy złożyć jego streszczenie o objętości 0,3 – 0,5 strony zawierające 

jednoznacznie sformułowany cel, zakres oraz hipotezę referatu  


