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Zagadnienia bezpieczeństwa stanowią jeden z filarów działalności Programu Polska-Białoruś-Ukraina 

na pograniczu polsko-ukraińskim już od prawie 18 lat. Międzynarodowe konferencje naukowo-

praktyczne poświęcone najpilniejszym sprawom pogranicza oraz wsparciu, jakie fundusze europejskie 

przygotowały dla tych regionów organizowane są w ramach Programu od 2017 roku. Tegoroczna 

konferencja to już jej piąta edycja. W tym roku tematyka spotkania oscylować będzie wokół 

bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, z którymi w sposób szczególny 

zetknęliśmy się w ostatnich latach. Wśród najważniejszych z nich możemy wymienić pandemię 

COVID-19 czy agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

Organizując Międzynarodową Konferencję p.t. „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych 

w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy” w 2022 roku chcemy zachęcić naukowców 

do przeprowadzenia szeroko pojętej analizy zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach 

kryzysowych i nadzwyczajnych na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście projektów do tej pory 

realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. 

Chcielibyśmy, aby spotkanie stało się swoistą platformą wymiany doświadczeń i spostrzeżeń 

związanych z następującą tematyką: 

1. Zwiększenie skuteczności zapobiegania sytuacjom kryzysowym i nadzwyczajnym. 

2. Społeczno-ekonomiczne skutki sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych. 

3. Koordynacja działalności służb oraz inspekcji wobec zagrożeń w sytuacjach kryzysowych 

i nadzwyczajnych. 

4. Wiarygodne informowanie o zagrożeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi 

i nadzwyczajnymi przez różne ośrodki informacyjne (w tym: instytucje rządowe czy media). 

5. Różnorodność stanowisk oraz opinii ekspertów i naukowców w przeciwdziałaniu sytuacjom 

kryzysowym i nadzwyczajnym. 

6. Pomoc humanitarna w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. 

Liczymy na Państwa obecność i z góry dziękujemy za osobisty wkład poświęcony wspólnym 

rozważaniom dotyczącym tematyki bezpieczeństwa w rejonie granicznym Polski i Ukrainy. 

 

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński oraz angielski. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

W celu zgłoszenia chęci udziału w Konferencji należy: 

1. Zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

2. Przygotować krótki abstrakt wystąpienia w języku narodowym (polskim/ukraińskim) 

lub angielskim (do 1000 znaków) i zamieścić go w treści elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego. 

Terminy nadsyłania zgłoszeń:  

• 28 października 2022 – dla uczestników z Ukrainy; 

• 28 października 2022 – dla uczestników z Polski. 

Formularze przesłane po ww. termiach nie będą rozpatrywane.  

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń do udziału w Konferencji priorytetowo traktowane będą osoby, 

które w swoich abstraktach poruszą tematykę projektów zrealizowanych/będących w trakcie realizacji 

przez beneficjentów polskich i ukraińskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina. Ze względu na zawieszenie współpracy z Białorusią projekty z udziałem 

beneficjentów białoruskich nie będą brane pod uwagę.  

Komitet organizacyjny wybierze najciekawsze abstrakty i zaprosi ich autorów do napisania 

oraz wygłoszenia referatów podczas sesji plenarnej Konferencji.  Po konferencji referaty zostaną 

wydane w formie publikacji zbiorczej w języku angielskim.  

Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia abstraktów w zorganizowanych grupach 

tematycznych. 

Zachęcamy potencjalnych uczestników Konferencji do zapoznania się z opisami projektów 

realizowanych w ramach Programu w perspektywie 2014-2020 oraz uwzględniania ich tematyki 

w planowanych wystąpieniach pod linkami:  

• W języku angielskim  

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020 

• W języku polskim  

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020 

• W języku ukraińskim 

https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020 

W przypadku zainteresowania projektami realizowanymi w ramach Programu w perspektywie na lata 

2007-2013 prosimy o kontakt bezpośredni z sekretariatem Programu pod adres mailowy: 

pbu@pbu2020.eu. 

Abstrakty, których tematy nie będą odpowiadały tematyce Konferencji nie będą brane pod uwagę. 

Autorzy nie otrzymują honorarium za zgłoszone abstrakty, referaty i opublikowane teksty. 

Do zakwalifikowanych uczestników Konferencji zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące 

kwestii organizacyjnych.  

Udział w konferencji jest bezpłatny, w tym wyżywienie i zakwaterowanie w dniach 16-18 listopada 

2022 r. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWxTqC0nBWOLXdZZJtsUIRUSL2AHnQMTcACO1Q61o6sipWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWxTqC0nBWOLXdZZJtsUIRUSL2AHnQMTcACO1Q61o6sipWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPWxTqC0nBWOLXdZZJtsUIRUSL2AHnQMTcACO1Q61o6sipWQ/viewform?usp=sf_link
https://www.pbu2020.eu/en/projects2020
https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020
https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020

