
 

 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i rozpowszechnienia dalej informacji o międzynarodowej 

konferencji naukowej pt.: 

 

Polityka bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce, w Europie i na świecie.  

Współpraca samorządów z policją i innymi podmiotami  

na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni 

 

Local community safety policy in Poland, Europe and around the world.  

Local governments’ cooperation with the police and other organizations  

in striving for the creation of a safe space 

 

Kielce wtorek-środa 8-9 maja 2012 r. 

 

Celem konferencji będzie ukazanie złożoności i ważności bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych, wskazanie i analizowanie możliwych zagrożeń dla tego typu bezpieczeństwa oraz 

metod przeciwdziałania im. 

Proponowany zakres zagadnień: 

 Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w 

Polsce, w Europie i na świecie. 

 Różne formy i typy zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce, w 

Europie i na świecie. 

 Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego 

w krajach skandynawskich. 

 Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego 

w Rosji i innych krajach Europy Wschodniej. 

 Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych w Afryce. 

 Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa na przestrzeni wieków. 



 Rozwiązania prawno-ustrojowe dotyczące bezpieczeństwa społeczności lokalnych w 

różnych państwach. 

 Regionalne i lokalne strategie bezpieczeństwa. 

 Działania podejmowane przez samorządy we współpracy z policją i innymi podmiotami 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Finansowanie policji i innych podmiotów związanych z bezpieczeństwem publicznym 

przez samorządy terytorialne. 

 Rola, zadania i działania policji w sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

 Rola, zadania i działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w 

sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

 Rola szkolnictwa i rodziny w sferze bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

 Wpływ polityki krajowej i lokalnej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych 

 Wpływ sytuacji kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu społeczności lokalnych na 

wybory samorządowe. 

 

Języki konferencyjne: polski i angielski. 

 

Konferencja adresowana jest szczególnie do politologów, historyków, prawników, 

socjologów, europeistów i afrykanistów. Wszystkie osoby, które chcą zaprezentować referat na 

konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do dnia 

10.04.2012 roku na e-maila: kubickirad@wp.pl . Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie 

przesłane na podane e-maile do 16.04.2012 roku. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i należy ją wpłacić na poniżej podane konto do 

27.04.2012 roku. 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,  

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

23 1030 1508 0000 0008 0371 1003 

tytułem:  

subkonto I020, Studia Humanistyczno-Społeczne  

[w subkoncie jest duża litera „i”, a dalej cyfry „020”] 

Referenci nieposiadający obywatelstwa polskiego są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

mailto:kubickirad@wp.pl


 

W ramach dwudniowej konferencji oferujemy Państwu: 

 wydanie tekstów pokonferencyjnych w formie recenzowanej publikacji 

 materiały konferencyjne 

 wyżywienie (stół szwedzki) 

W razie potrzeby oferujemy również pomoc przy rezerwacji hotelu w Kielcach. Koszty 

noclegu pokrywa każdy uczestnik konferencji w swoim zakresie (niezależnie od opłaty 

konferencyjnej, która nie obejmuje noclegu). 

Tekst należy przysłać do 31.05.2012 roku na e-maila: kubickirad@wp.pl lub dostarczyć na 

CD do dr Radosława Kubickiego w czasie konferencji. Materiały powinny być sporządzone 

zgodnie z notą edytorską konferencji. 

 

Informacje na temat konferencji znajdują się również na stronie internetowej „Studiów 

Humanistyczno-Społecznych”: 

 

http://www.shs.ujk.edu.pl/ 

 

Wszystkie pytania odnośnie konferencji prosimy kierować na e-mail: kubickirad@wp.pl  

 

Skład rady naukowej: 

prof. zw. dr hab. Roman Bäcker, UMK Toruń 

prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny, UJK Kielce 

prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK Kielce 

prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, UMK Toruń 

dr hab. Janusz Jarosiński, prof. UJK Kielce 

dr hab. Kazimierz Kik, prof. UJK Kielce 

ks. dr hab. Jarosław Różański, prof. UKSW Warszawa 

dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS Lublin 

dr hab. Maciej Ząbek, UW Warszawa 

  

Skład komitetu organizacyjnego 

dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK Kielce – przewodniczący konferencji 

dr Radosław Kubicki, UJK Kielce - sekretarz 

dr Kazimierz Sztaba, UJK Kielce 

mailto:kubickirad@wp.pl
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mgr Agnieszka Janowska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

 mgr Mariusz Matla, UJK Kielce 

 mgr Jacek Saletra 

 

Organizatorzy: 

 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Uniwersytet Warszawski 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

 Świętokrzyski Uniwersytet Samorządowy 

 „Studia Humanistyczno-Społeczne” 

 

 

 

 

 

 

 


