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Organizator:
 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki (WSOWL)
Współorganizatorzy:







Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Termin i miejsce:



Konferencja odbędzie się w dniach 05-06.04.2016 roku na terenie WSOWL
we Wrocławiu
Cel konferencji:





Identyfikacja tendencji rozwoju zjawiska terroryzmu
Ocena systemowych rozwiązań w zakresie walki z terroryzmem w Polsce i na świecie
Wypracowanie wniosków dotyczących potrzeby i możliwości użycia sił zbrojnych
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Obszary tematyczne konferencji

1.

Współczesne zamachy terrorystyczne





Metody, formy i narzędzia działania sprawców zamachów terrorystycznych
Cele i skutki zamachów terrorystycznych
Zamach terrorystyczny – studium przypadku

2.

Walka z terroryzmem w Polsce i na świecie





Systemowe rozwiązania w zakresie walki z terroryzmem na przykładzie wybranych
państw i organizacji międzynarodowych
Zarządzanie kryzysowe w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym
Instytucje bezpieczeństwa narodowego w walce z terroryzmem

3.

Siły zbrojne w walce z terroryzmem w Polsce i na świecie



Potrzeba i możliwości użycia polskich sił zbrojnych w zapobieganiu, reagowaniu
i odbudowie po zamachu terrorystycznym
Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania sił zbrojnych innych państw
w walce z terroryzmem
Propozycje rozwiązań poprawiających skuteczność użycia polskich sił zbrojnych
w walce ze zjawiskiem
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Komitet honorowy Konferencji:








Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała
Tadeusza Kościuszki
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej
Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Dyrektor Instytutu Socjologii WNS Uniwersytetu Wrocławskiego
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Komitet Naukowy Konferencji:



































prof. dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI – WSPol
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol
prof. dr hab. Jarosław TESKA – AMW
prof. dr hab. Czesław JARECKI – AMW
prof. dr hab. Mariusz WIATR – WSOWL
prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR – WSOWL
prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI – WSOWL
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK – WSOWL
dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ – WSPol
dr hab. Sławomir ZALEWSKI – WSPol
dr hab. Robert BORKOWSKI – KRAKOWSKA AKADEMIA
dr hab. Bolesław BOLECHÓW – UWr
dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO – WSOWL
dr hab. Marian MARCINKOWSKI – WSOWL
dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI – WSPol
dr hab. Agata TYBURSKA – WSPol
dr hab. Andrzej URBAN – WSPol
dr hab. Janusz CHEŁCHOWSKI – WSPol
dr hab. Jan MACIEJEWSKI – WSOWL
płk dr Piotr PERTEK – WSOWL
płk dr Lesław WEŁYCZKO – WSOWL
płk dr Marek KULCZYCKI – WSOWL
płk dr Krzysztof KLUPA – WSOWL
płk dr Mirosław SMOLAREK – WSOWL
płk dr Robert JĘDRYCHOWSKI – KGŻW
ppłk dr Jarosław JABŁOŃSKI – SZRP
ppłk dr Jarosław CYMERSKI – BOR
insp. dr Krzysztof ŁOJEK – WSPol
mjr dr inż. Jarosław STELMACH – WSOWL
dr inż. Bartłomiej PĄCZEK – AMW
dr Małgorzata STOCHMAL – Uwr
dr Romuald GROCKI – WSOWL
dr Witold RYNKIEWICZ – WSOWL
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dr Beata ZYSIAK-CHRIST – WSOWL
dr Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK – WSOWL
dr Aneta KAZANECKA – WSOWL
Komitet Organizacyjny:





płk dr Krzysztof KLUPA - WSOWL
mjr dr inż. Jarosław STELMACH- WSOWL
mgr Marta BUSŁOWICZ – WSOWL
Sekretariat Konferencji









kpt. Tomasz LANDMANN – Szef Sekretariatu, KONTAKT: tel. 261 658 568,
e-mail: konferencja.terroryzm@wso.wroc.pl
Paweł CZERECHOWSKI – przyjmowanie zgłoszeń
Magdalena BIEGAŃSKA – kontakt z mediami
Gaweł SZCZĘSNY – kontakt z mediami
Agnieszka WOJCIECHOWSKA – publikacja po konferencji
Agata SZMIGIEL – obsługa sekretariatu
Julia SOWIŃSKA – obsługa sekretariatu
Planowani goście specjalni/eksperci:







Przedstawiciele instytucji szczebla centralnego – Ministerstwo Obrony Narodowej,
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Antyterrorystyczne Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Przedstawiciele wybranych dowództw oraz jednostek wojskowych – Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektor Wojsk Specjalnych, Żandarmeria
Wojskowa, jednostki wojsk specjalnych oraz specjalistycznych formacji
przewidzianych do użycia podczas zagrożenia terroryzmem
Przedstawiciele wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego – służby
specjalne, Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Służba Celna
Specjaliści i naukowcy z wybranych ośrodków eksperckich i naukowych – Akademia
Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Wrocławski,
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła Policji, Collegium Civitas
Regulamin Konferencji:
1. Konferencja odbędzie się w dniach 05-06.04.2016 roku
na terenie WSOWL we Wrocławiu.
2. W celu przygotowania imiennego zaproszenia proszę przesłać na adres
konferencja.terroryzm@wso.wroc.pl dane kontaktowe (imię, nazwisko,
pełniona funkcja, nazwę instytucji oraz adres e-mail).
3. Miejsce obrad Konferencji: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki.
4. Zgłoszenia na Konferencję prosimy przesyłać na przygotowanym
formularzu
na
następujący
adres
poczty
elektronicznej:
konferencja.terroryzm@wso.wroc.pl.
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5. Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje
uczestnictwo w wymaganym terminie (na załączonym wzorze karty
zgłoszenia). Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy
uczestniczenia w konferencji z powodu braku miejsc.
6. W trakcie obrad sesji plenarnych przewiduje się wystąpienia do
15 minut w języku polskim. W przypadku chęci wygłoszenia
wystąpienia, obowiązkiem prelegenta jest przesłanie prezentacji lub oraz
referatu najpóźniej do 15 marca 2016 roku. Organizator po zapoznaniu
się z nadesłanym materiałem zastrzega sobie możliwość decydowania
o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia.
7. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo kwalifikowania zgodności
wystąpień oraz tekstów referatów z obszarem tematycznym Konferencji.
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest
równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
9. Referat powinien być opatrzony pełną afiliacją autora (autorów): tytuł,
stopień naukowy, imię i nazwisko, reprezentowana instytucja, adres
email (szczegółowe dane osobowe dla potrzeb prac redakcyjnych).
10. Przesyłane referaty będą zamieszczone w recenzowanej monografii
wieloautorskiej wydanej przez WSOWL (referat w jęz. polskim 4 pkt.,
w jęz. ang. 5 pkt.).
11. Za wystąpienia oraz za publikację referatów autorzy nie otrzymują
wynagrodzenia.
12. Udział w Konferencji jest płatny zgodnie z cennikiem zawartym
w regulaminie i karcie zgłoszenia. Udział w Konferencji zaproszonych
przez organizatora przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i instytucji bezpieczeństwa narodowego jest bezpłatny i jest
zaplanowany według oddzielnego harmonogramu.
13. Opłata konferencyjna wynosi:
a. udział w Konferencji wraz z wyżywieniem (przerwy kawowe,
dwa obiady), zamieszczenie artykułu naukowego w monografii
wieloautorskiej, możliwość wygłoszenia wystąpienia – 400 zł
b. udział w Konferencji z wyżywieniem bez publikacji,
z możliwością wystąpienia – 250 zł
c. zamieszczenie artykułu naukowego w monografii bez udziału
w konferencji – 150 zł
14. Opłaty w ramach Konferencji można dokonywać przelewem na numer
konta: PKO BP74 1020 5226 0000 6502 0330 0381 w terminie do
29.02.2016 r. W tytule przelewu należy wpisać nazwę Konferencji.
15. Po przesłaniu opłaty za usługi konferencyjne na wskazane konto
bankowe w terminie 7 dni zostanie wystawiona faktura dla instytucji na
dane zawarte w karcie zgłoszenia.
16. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Konferencję
i powrotu z niej oraz noclegu.
17. Ze względu na bliskość lokalizacji organizator rekomenduje hotel
HASTON, 51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3, tel. +48 71 322 55 00, fax.
+48 71 352 77 77, e-mail: hotel@haston.pl.
18. Z uwagi na warunki umowy z obsługą Konferencji opłata nie ulega
pomniejszeniu lub zwrotowi.
19. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający
udział w Konferencji.
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20. Artykuły prosimy kierować na adres mailowy Konferencji
konferencja.terroryzm@wso.wroc.pl.
Powinny
one
spełniać
odpowiednie wymogi redakcyjne. Ponadto prosimy o przesyłanie
prezentacji do sekretariatu konferencji na powyższy adres mailowy.
21. Harmonogram prac związanych z Konferencją jest następujący:
 do 15.03.2016 r. - zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
(w języku polskim, zgodnie z formatką karty zgłoszenia).
Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników.
 do 15.03.2016 r. – przesłanie prezentacji multimedialnych
w przypadku zgłoszenia wystąpienia na konferencji (organizator
zastrzega sobie możliwość decydowania o kolejności i wyborze
prezentujących swoje wystąpienia)
 do 15.03.2016 r. - wniesienie opłat konferencyjnych w ramach
Konferencji przelewem bankowym; faktury będą wystawiane
tylko na instytucje/organizacje. Informację o wystawieniu
faktury na instytucje/organizacje należy podać wcześniej.
 do 01.04.2016 r. - przesyłanie pełnych tekstów referatów do
publikacji oraz notki biograficznej z afiliacją miejsca pracy.
 do 01.04.2016 r. - udostępnienie planu Konferencji na stronie:
http://wso.wroc.pl/
Wstępny Układ Konferencji:

Godzina
8.00 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 17.00
17.00
Godzina
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 11.00

I dzień Konferencji 05.04.2016 r.
Rodzaj przedsięwzięcia
Sala
Rejestracja uczestników
Hol przed s.0.005
Rozpoczęcie Konferencji
0.005
Część I
Współczesne zamachy
0.005
terrorystyczne
Przerwa kawowa
Hol przed s.0.005
Część II
Walka z terroryzmem
0.005
w Polsce i na świecie
Przerwa kawowa
Hol przed s.0.005
Część III
Siły zbrojne w walce
0.005
z terroryzmem w Polsce
i na świecie
Uroczysty obiad
Budynek nr 2
II dzień Konferencji 06.04.2016 r.
Rodzaj przedsięwzięcia
Sala
Rejestracja uczestników
Hol przed salą kina
Rozpoczęcie drugiego dnia
sala kina
Konferencji
Panel I – dyskusja
sala kina
ekspercka, moderator – mjr
dr inż. Jarosław Stelmach
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11.00 – 11.15

11.15 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15

Eksperci:
Przedstawiciel JW.
Grom
Przedstawiciel Biura
Operacji
Antyterrorystycznych KGP
prof. dr hab. Kuba
Jałoszyński
Przedstawiciel JW.
Formoza
Fizyczne zwalczanie
zamachów terrorystycznych
– możliwości czy przeszkody
Przerwa kawowa
Panel II
– dyskusja ekspercka
Eksperci:
wybrani przedstawiciele nauki
i praktycy w realizacji zadań
z obszaru bezpieczeństwa
antyterrorystycznego
Ustawa antyterrorystyczna –
potrzeba chwili czy wynik mody
na antyterroryzm
Przerwa kawowa
Panel III
– dyskusja ekspercka
Eksperci:
przedstawiciele wybranych służb
specjalnych oraz eksperci z
obszaru funkcjonowania służb
specjalnych
Służby specjalne
w zapobieganiu zdarzeniom
o charakterze terrorystycznym
Zakończenie Konferencji
Obiad

Hol przed salą kina

sala kina

Hol przed salą kina

sala kina

sala kina
Budynek nr 2

Uwagi:
 W pierwszym dniu Konferencji przewidziane są wystąpienia 15 minutowe zgłoszone
przez uczestników oraz zakwalifikowane przez organizatora, na tematy zgodne
z obszarami poszczególnych części.
 W drugim dniu Konferencji przewidziane są trzy panele tematyczne. Do każdego
z nich organizator zaprosi kilku przedstawicieli nauki i instytucji bezpieczeństwa
narodowego, pomiędzy którymi odbędzie się debata na tematy programowane przez
moderatora. Na zakończenie każdego panelu będzie możliwość zadawania pytań
i włączenia się do dyskusji przez gości zebranych na sali.
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