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Bezpieczeństwo jest wartością, ale i dynamicznym procesem podlegającym ewolucji w warunkach 

zmiany rzeczywistości społecznej. Jest ono procesem wielowymiarowym, obejmującym różne obszary 

życia społecznego i wielopoziomowym zapewnianym działaniami na poziomie środowiska 

międzynarodowego, na poziomie państw oraz na poziomie podmiotów transnarodowych. 



Planowana konferencja jest drugą z cyklu Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie, stąd Organizatorzy zdecydowali, że jej przewodnim tematem będzie w tej 

edycji wymiar polityczno-finansowy. 

Celem konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska 

międzynarodowego, procesów transformacji i integracji.  

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych 

referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów bezpieczeństwa m.in. takich zagadnień jak: 

a) identyfikacja zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie, ich różnorodności, 

wielowymiarowości i wielopoziomowości ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów: politycznego, 

finansowego, prawnego i innych funkcjonujących na poziomie państwa i środowiska 

międzynarodowego, powodowanych przez państwa i podmioty niepaństwowe; 

b) strategie i działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i samorządowego na poziomie państw 

i ich polityk bezpieczeństwa; 

c) bezpieczeństwo finansowe w państwach współczesnego świata na poziomie małych i średnich 

firm; 

d) bezpieczeństwo informacyjne i cyberinformacyjne na poziomie państwa i środowiska 

międzynarodowego; 

e) znaczenie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie państw i środowiska międzynarodowego; 

f) zakres działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa politycznego 

we współczesnym świecie; 

g) działania na rzecz bezpieczeństwa politycznego i finansowego na poziomie środowiska 

międzynarodowego z uwzględnieniem strategii i praktyki politycznej Unii Europejskiej, Sojuszu 

Północnoatlantyckiego i innych instytucji międzynarodowych; 

h) stabilność i bezpieczeństwo finansowe sektora finansowego, w tym sektora bankowego; 

i) propozycje zmian legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa politycznego i finansowego na 

poziomie państwowym i międzynawowym; 

j) nierówności społeczne i dochodowe w kontekście bezpieczeństwa politycznego i finansowego 

Ponieważ konferencja jest przedsięwzięciem o skali międzynarodowej została skierowana zarówno 

do: pracowników nauki, doktorantów, studentów jak i osób, które w praktyce zajmują się powyższą 

problematyką. 

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Dlatego powyższe 

zagadnienia zostaną omówione w ramach paneli tematycznych. Panele pierwszego dnia prowadzone 

będą przez ekspertów zajmujących się badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa 

oraz przygotowywaniem nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. Druga część będzie 



miała z kolei wymiar praktyczny. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia konkretnych narzędzi 

stosowanych przez poszczególne instytucje na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym 

oraz będzie dawała okazję do podzielenia się rezultatami ich funkcjonowania czy też uwagami 

odnośnie zmian. 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących 

się wskazaną problematyką, pochodzących z Polski i innych państw. Obrady będą prowadzone przede 

wszystkim w języku polskim, choć niektóre wystąpienia także w języku angielskim i niemieckim. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie i materiały konferencyjne. Natomiast koszty 

noclegu stanowią dodatkową opłatę, która nie została wliczona w opłatę konferencyjną. 

Organizatorzy mogą zarezerwować uczestnikom nocleg, jeżeli zostanie wyrażone stosowne 

zainteresowanie w tym zakresie. 

Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów 

zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Ponadto zakłada się 

publikację artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego „Przedsiębiorstwo 

i Region” Zeszytach Naukowych Wydziału Politologii UMCS TEKA, w "Rocznikach Ekonomii 

i Zarządzania" KUL oraz w Zeszytach Nauk Humanistycznych Wydziału Zarządzania PRz. 

1 maj 2017 r. - ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego. 

1 lipca 2017 r. - ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej 

Termin złożenia tekstów: 1 września 2017 roku. 

OPŁATY KONFERENCYJNE: 

400 zł - opłata konferencyjna za czynny udział w konferencji 

200 zł – opłata konferencyjna za publikowanie artykułu 

150 zł - opłata konferencyjna bierny udział w konferencji 

Prosimy o przesłanie wpłaty na konto FPBN: 

10 1140 2004 0000 3802 7658 5882 

Z dopiskiem konferencja 2017 


