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Szanowny Panie, 

 

konferencja zgodnie z planem jest przygtowywana na 15.04.2021. Umański 

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини) w 

Humaniu, https://udpu.edu.ua/ jest jej współorganizatorem. W komitecie honorowym 

wpisano - prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy. 

Będą cztery panele (z możliwością referowania w j. polski, angielski, ukraiński): 

- panel bezpieczeństwo, 

- panel zarządzanie, 

- panel medycyna, 

- panel kultura fizyczna.  

Proszę o stopień naukowy imię i nazwisko i tytuł referatu. 

Publikacje artykułów będą po konferencji w monogrfiach tematycznych i 

periodyku.   

 

Prof. Jerzy Telak telak.j@gmail.com 
____________ 

Шановний Пане, 

Конференція планується на 15.04.2021. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини:  https://udpu.edu.ua/ виступає її 

співорганізатором. В почесний комітет організації конференції включено 

ректора, професора Олександра Безлюдного. 

Планується робота чотирьох панелей (виступи польською, англійською, 

українською): 

- панель безпека 

- панель управління, 

- панель медицина, 

- панель фізичне виховання.  

Прошу подати прізвище, імя, науковий ступінь, посаду, електронну пошту 

виступаючих, а також зазначити тему та панель, на якій планується виступ.  

Публікація статей буде після конференції в наукових монографіях та 

періодичних виданнях. 

 

Проф. Єжи Телак  telak.j@gmail.com 
 

P.S. Прохання до науковців, які плануються взяти участь в роботі конференції 

надіслати всю необхідну інформацію до 10 березня 2021 р. (включно) на електронну 

адресу Польського культурно-освітнього центру УДПУ: polskacentr2008@gmail.com   
KOMUNIKAT WSTĘPNY 

 
IV. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” o 
charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, zaplanowana na 15 kwietnia 2021 r., powinna 
zapewnić specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych 
wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym 
i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania 

https://udpu.edu.ua/
mailto:telak.j@gmail.com
https://udpu.edu.ua/
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zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach 
niekorzystnych. Przewiduje się dla konferencji formę zdalną z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

 
Organizatorzy konferencji: 

1) Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, https://www.ews.edu.pl/ 
2) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 

http://www.awf.gda.pl/ 
3) Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, https://usz.edu.pl/ 
4) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

https://www.uniwersytetradom.pl/ 
5) Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/ 
6) Białoruski Uniwersytet Państwowy (Беларускі Дзяржаўны Універсітэт), https://bsu.by/be/ 
7) Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Гродненский государственный 

университет имени Янки Kyпaлы) w Grodnie https://www.grsu.by/ 
8) Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний 

університет, ХНУ), http://www.khnu.km.ua/ 
9) Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини) w Humaniu, https://udpu.edu.ua/ 
10) IT STEP University we Lwowie, https://high.itstep.org/ 
11) Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності) we Lwowie, https://www.ldubgd.edu.ua/ 
12) Połocki Państwowy Uniwersytet (Полоцкий Государственный Университет) w Połocku, 

https://www.psu.by/ 
 

  
 

 
 
 
 
Komitet honorowy, rektorzy uczelni – organizatorów: 

1. prof. dr Jacek Dembiński 
2. prof. dr hab. Paweł Cięszczyk 
3. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński  
4. prof. dr hab. Sławomir Bukowski 
5. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur  
6. prof. dr hab. Andrzej Korol 
7. doc. dr Irina Kiturko 
8. prof. dr hab. Mykola Skyba  
9. prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy 
10. prof. dr hab. Viktor Voloshyn 
11. prof. dr hab. Myroslav Kowal 
12. prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy 

 
 
Komitet naukowy: 

file:///C:/JT/Desktop/ZBIÓR/KONFERENCJE/3.%20Konferencja%2023.4.2020/Organizacja%20III%20MKN/Grodzieński%20Uniwersytet%20Państwowy%20im.%20Janki%20Kupały
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 Chubina Tatiana prof. dr hab. 

 Dutkowska Natalia dr 

 Feltynowski Mariusz st. bryg. dr prof.  

 Gad Katarzyna dr 

 Gartowski Tomasz dr 

 Grabowska-Lepczak Izabella bryg. Dr 

 Gedzik Andriy, prof. gr hab.  

 Gromek Paweł mł. bryg. prof. dr hab. 

 Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. dr inż. prof. 

 Hołyst Brunon, prof. dr hab.  

 Jakubczak Ryszard prof. dr hab. 

 Jakubczak Weronika prof. dr hab. 

 Jałoszyński Kuba prof. dr hab. 

 Janas Beata dr prof. PAN 

 Janik Krzysztof dr 

 Kalisz Zdzisława dr 

 Kisilowski Marek dr hab. inż. doc. 

 Koszczyc Tadeusz prof. dr hab. 

 Kowalczyk Marek dr 

 Krywoszeja Igor, dr hab. prof.  

 Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż. 

 Majder-Łopatka Małgorzata mł. bryg. dr inż. 

 Makar Piotr dr 

 Marciniuk Andrzej płk (r) dr 

 Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab. 

 Miller Piotr prof. dr hab. inż. 

 Menshykova Olga ppłk. dr 

 Nazaruk Bazyli prof. dr hab. 

 Ostrowski Andrzej prof. dr hab.  

 Pater Dariusz ks. prof. dr hab. 

 Pavlyuk Yevgen, Dr. Sc. in Ped. Prof. 
 

 Piec Robert bryg. dr inż. 

 Peleshko Dmytro prof. dr hab. 

 Pęczak-Graczyk Alicja dr 

 Popovych Vasyl doc. dr hab. 

 Pozdyeyev Sergiy prof. dr hab 

 Przyjemski Władysław płk rez. dr  

 Przybylski Stanisław prof. dr hab.  

 Ratushnyy Roman płk. prof. dr hab.  

 Rak Taras prof. dr hab. 

 Rurak Adam płk (r) dr inż. 

 Salamonowicz Zdzisław bryg. dr inż. 

 Soltyk Oleksandr, Dr. Sc. in Pedagogy 

 Sikora Mariusz dr 

 Skalski Dariusz dr hab., wiceprzewodniczący 

 Skomra Witold dr 

 Stanula Arkadiusz prof. dr hab. 

 Stawicki Roman dr hab. 

 Szykuła-Piec Barbara mł. bryg. dr 

 Szweda Edmund prof. dr hab. 

 Ślusarski Janusz ppłk (r) dr hab. prof. LAW 

 Telak Jerzy dr hab. prof. EWS, przewodniczący 

 Telak Oksana mł. kpt. dr, wiceprzewodniczący 

 Tukendorf Czesława prof. dr 

 Wiesner Wojciech prof. dr hab. 

 Wilk Sławomir prof. dr 

 Wochyński Zbigniew płk (r) dr hab. prof. LAW 

 Zabolotna Oksana prof. dr hab. 

 Zalewski Tomasz dr 

 Zieliński Ewa dr, wiceprzewodniczący 

 Ziemczonok Józef dr 

 Zubrzycki Waldemar prof. dr hab. 

Komitet organizacyjny: 
 prof. dr S. Wilk, przewodniczący 

 dr O. Telak, wiceprzewodniczący 

 mgr Agnieszka Modzelewska, wiceprzewodniczący 

 mgr Wojciech Modzelewski, sekretarz 

 mgr inż. Emil Ratter 

 mgr Jarosław Płusa 

 bryg. mgr Grzegorz Cisek 

 mgr Bernard Motylewski 

 mgr Maciej Zieliński 

 
Uczestnicy konferencji będą poszukiwać rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem 

i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem 
pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców. 

Celem konferencji będzie zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów  
w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi 
badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących 
stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną. 

Podmiotami konferencji powinni być przede wszystkim pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-
dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze 
służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. 
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Partnerzy konferencji: 

 Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, https://www.lwopr.pl/ 

 Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, http://www.ratex.com.pl/ 

 Kevisport, https://kevisport.pl/ 

 Rada Naukowa Słupskiego WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl 

 Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, https://pkoc.udpu.edu.ua/ 
(uniwersytet kontakt z Dyrektor Polskiego Centrum Kultury i Edukacji, prof. Igor Krywoszeja 
+380679020088, polskacentr2008@gmail.com prorektor Andriy Gedzik) 

 Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie 
 

    
 

W zawiązku z konferencją planuje się wydanie kolejnych tomów monografii naukowych pt. 
„Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia”.  

 
Następną edycję konferencji zaplanowano na 11 kwietnia 2022 r. 
 
Potencjalni beneficjenci 
 

 Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu, https://tnpu.edu.ua/en 
професор доктор філософських наук, Буяк Богдан Богданович. 

 
 

 Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem 
(Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП,  Natsionalnyj 
universytet vodnoho gospodarstva ta pryrodokorystuvannya, NUVGP), https://nuwm.edu.ua/ – ukraińska 
szkoła wyższa, z nazwą od maja 2004 r. Kształcenie prowadzone jest w różnych specjalnościach na 11 
fakultetach. W 1915 r. została założona Kijowska Średnia Rolnicza Szkoła Hydrauliczna (Київське середнє 
сільськогосподарське гідротехнічне училище). Potem wielokrotnie zmieniał swój status i nazwę, a w 
1959 r. został przeniesiony do Równego i zmienił nazwę na Ukraiński Instytut Inżynierów Gospodarki 
Wodnej (Український інститут інженерів водного господарства). Rektor – професор доктор 
cільськогосподарськиx наук Віктор Степанович Мошинський. 

 
 

 Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej (Львівський державний університет фізичної 
культури, ЛДУФК), www.ldufk.edu.ua – ukraińska sportowa szkoła wyższa we Lwowie r. zał. 1946 r. 
na bazie Lwowskiego Technikum Kultury Fizycznej (Львівський технікум фізичної культури)  
pn. Lwowski Instytut Kultury Fizycznej (Львівський інститут фізичної культури, ЛІФК). Od 1985 r. 
organizowano studia doktoranckie. Rektor – професор доктор педагогічних наук Приступа Євген 
Никодимович. 

 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Мошинський_Віктор_Степанович
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 Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Хмельницький національний університет, ХНУ), 
http://www.khnu.km.ua/ – ukraińska szkoła wyższa w Chmielnickim (Ukrainie), największy uniwersytet na 
Podolu. Kształcenie prowadzone jest w 40 specjalnościach na 7 fakultetach, założony w 1962 r. jako 
fakultet ogólnotechniczny Ukraińskiego Instytutu Poligraficznego (Загальнотехнічний факультет 
Українського поліграфічного інституту), a w 1994 r. przekształcony w Technologiczny Uniwersytet 
Podola (Технологічний університет Поділля). Od 13 września 2004 r. obecna nazwa. 


