„Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla mieszkańców RP,
funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw”
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Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
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Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

2

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 – rozpoczęcie konferencji
10.30 – przemówienia otwierające Konferencję
Od 10.50 z przerwą – przemówienia przedstawicieli „świata nauki” i instytucji państwowych –
zagrożenie w ujęciu interdyscyplinarnym, wpływ na codzienność;
prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – UAM/Instytut Zachodni w Poznaniu
„Problem zagrożenia terroryzmem w Polsce – wybrane współczesne aspekty”,
dr Rafał Batkowski – „Policja w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym
i hybrydowym”,
dr

Anna

Czarnecka

–

„Społeczeństwo

w

epoce

morfogenezy

struktur

terrorystycznych”,
dr

Paweł

Semmler

–

„Społeczności

lokalne

a

współczesne

tendencje

i zagrożenia terrorystyczne w świetle wydarzeń w państwach sąsiadujących
z Polską”.
Jerzy Iwański, Konrad Kordalewski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Prezentacja zadania badawczego pt. Ewolucja hejterskiej mowy nienawiści
w

cyberbullying

jako

rzeczywiste

zagrożenie

bezpieczeństwa

młodzieży

i małoletnich użytkowników Internetu”;
przedstawiciel PCSS –u „Zagrożenia w obszarze cyberprzestrzeni”;
Krzysztof Brzozowski, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa „Infrastruktura
krytyczna a samorząd” ;
dr hab. inż. Andrzej Urban WSPol - „Kształtowanie przestrzeni obronnej”,
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej –
„Rozwiązania techniczne w budowie bezpiecznej przestrzeni, Bezpieczeństwo
pasywne”,
przedstawiciel Teleste Video Network/ Satlan - „Wykorzystanie monitoringu
wizyjnego w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości i terroryzmu, studium
przypadku Paryża po ataku na redakcję Charlie Hebdo”;
Jerzy Niemyjski Prezes Zarządu Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP „Ataki samobójcze z użyciem broni palnej w miejscach publicznych ”;
dr Dariusz Dymek WUW ;
dr Piotr Potejko ABW
15.15 –prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz - podsumowanie
15.25 - 15.30 – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński zakończenie
konferencji .
Opracował: mł. insp. Sławomir Gembara - moderator konferencji

