
Szanowni Państwo,

 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kiel-
cach,  Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach, Winnicki Instytut Kooperatywny w 
Winnicy oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu serdecznie zapra-
szają do udziału w konferencji naukowej pt.: 

„Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski 
w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich”

          Kielce, 29 czerwca 2022 r. 
 Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 

Cel Konferencji: 

 Celem konferencji jest analiza, ocena i diagnoza współczesnych zagrożeń i wy-
zwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski wynikających z konfliktów 
na terenie wschodnich sąsiadów naszego kraju.  Konferencja będzie platformą wymiany 
wiedzy, doświadczeń i opinii środowiska naukowego oraz praktyków realizujących zada-
nia  dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakres konferencji 
obejmuje również kreślenie perspektyw rozwoju zjawisk generujących zagrożenia dla Pol-
ski oraz propozycji reakcji na potencjalne ryzyka. Szczególna uwaga poświęcona będzie 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski wynikających z działań wojennych na Ukrainie 
oraz zaangażowania Białorusi w nielegalną migrację na teren naszego kraju. 
 Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczą-
cych tej tematyki. Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konfe-
rencji, spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Obszary tematyczne:

 W trakcie konferencji pragniemy podjąć zagadnienia dotyczące wielowymiaro-
wości bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, na które wpływ mają 
problemy i konflikty na terenie wschodnich państw sąsiedzkich, w szczególności sku-
piając się na:

 identyfikacji zagrożeń w przedmiotowym zakresie z uwagi na konflikt zbrojny na tere-
nie Ukrainy, w który zaangażowane są obaj wschodni sąsiedzi Polski- Federacja Rosyj-
ska i Białoruś

 identyfikacja zagrożeń wynikających z działań Białorusi ukierunkowanych na organi-
zację i pomoc w nielegalnej migracji na teren Polski,

 diagnoza aktualnych krajowych i międzynarodowych unormowań prawnych, admi-
nistracyjnych i organizacyjnych w perspektywie reakcji na działania państw sąsiednich 
stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski,
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 diagnoza międzynarodowej współpracy w zakresie wsparcia Polski w działaniach na 
rzecz bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej, pomocy uchodźcom oraz wsparcia orga-
nizacyjnego, humanitarnego, militarnego i ekonomicznego dla dysydentów białoruskich 
oraz narodu ukraińskiego. 

 diagnoza efektów działania oraz współpracy administracji publicznej i organów od-
powiedzialnych za zapewnienia na terenie kraju ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

Termin konferencji:

29 czerwca 2022 r. 

Organizatorzy:

 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,
 Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach/ Fundacja im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Miejsce:
 

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych 
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:

dr Waldemar Cisowski- Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa 
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Sekretarz konferencji:

dr Dariusz Palacz, tel. 600 361 495, darek.palacz@wp.pl

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia 
i abstract w języku polskim prosimy nadsyłać na adres: Wydział Prawa Wyższej Szkoły 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiel-
lońska 109 A, 25–734 Kielce, Tel.  /041/ 3669338, e-mail:   darek.palacz@wp.pl  lub wal-
demar.cisowski@wseip.edu.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa w dniu 01 czerwca 2022 r. 
Tekst abstractu należy przesłać do 10 czerwca 2022 r. 
Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która uka-
że się drukiem. W związku z tym pełne teksty w języku polskim, uzupełnione o rezultaty 
dyskusji, należy przesłać do sekretarzy do 30 lipca 2022 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.
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