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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Współczesne zagrożenia 
bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe 
Polski”, Rynia k. Nieporętu, 3–4 grudnia 2013 r.

W dniach 3–4 grudnia 2013 r. w Ryni k. Nieporętu odbyła się Konferencja Naukowa 
„Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo 
narodowe Polski”. Jej współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Informatyki, Za-
rządzania i Administracji w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny 
Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergo-
logii, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Ofi cerska Sił Powietrznych 
w Dęblinie, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat nad spotkaniem objął Marsza-
łek Sejmu VI kadencji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej prof. 
dr hab. Stefan Niesiołowski. Była to już czwarta z cyklu konferencji organizowanych 
w tym samym gronie, a poświęconych zagrożeniom terrorystycznym: w roku 2009 
tematem był „Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku”, w roku 2011 „Wspólna 
polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski”, a w roku 2012 „Oce-
na poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego 
w Polsce”. Udział w imprezie wzięli nie tylko przedstawiciele jednostek będących 
współorganizatorami, ale również reprezentanci wojska, policji, żandarmerii woj-
skowej oraz pracownicy nauki na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe i bezpie-
czeństwo wewnętrzne. 

W pierwszym dniu obrad, po uroczystym otwarciu konferencji i przywitaniu 
przybyłych gości przez Rektora Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Admi-
nistracji w Warszawie prof. dra hab. inż. Zdzisława Nowakowskiego, głos zabrał 
gen. Marek Dukaczewski. W swoim referacie wskazywał na współczesne zagrożenia 
bio- i cyberterrorystyczne w kontekście nowych metod działania organizacji terro-
rystycznych na świecie i w Polsce. Wspomniał o planowanych i udaremnionych 
atakach terrorystycznych, potwierdzając obecność siatek terrorystycznych w Polsce. 

Jako kolejny wystąpił płk prof. zw. dr hab. med. Tadeusz Płusa z Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Warszawie, który omawiał działania prewencyjne w walce 
z terroryzmem i możliwości kontrolowania zagrożeń bioterrorystycznych. Zwrócił 
uwagę, że głównym zadaniem każdego rządu i podległych mu służb ratowniczych 
jest bezpieczeństwo zdrowotne, zaś istotną rolę pełnią też działania prewencyjne, 
mające na celu wczesne wykrywanie zagrożeń, a w razie ich pojawienia się – eli-
minowanie i postępowanie zgodnie z procedurami. Mówca przedstawił objawy 
chorób będących skutkiem ataków bioterrorystycznych i systemy nadzoru nad tymi 
objawami, polegające na zbieraniu informacji i analizowaniu głównych objawów 
chorobowych. Dokonał także analizy porównawczej w kontekście zagrożeń terro-
rystycznych w Stanach Zjednoczonych i przygotowania do ewentualnych ataków. 

W dalszej części konferencji wygłoszone zostały referaty dotyczące zagadnień 
związanych z cyberterroryzmem i systemem monitorowania zagrożeń bioterrory-
stycznych. Podinspektorzy Przemysław Wrzosek i Rafał Kwasiński z Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, wskazując na edukację opartą na synergii wiedzy, podkreślali 
konieczność stosowania działań prewencyjnych i wyprzedzających w kontekście 
dynamiki i zmiany terroryzmu jako zjawiska. Zwrócili uwagę, że rozwój techniki 
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komputerowej łączy się ściśle z powstaniem nowego rodzaju coraz bardziej niebez-
piecznej broni, jaką jest cyberterroryzm. Na przykładzie ataków terrorystycznych 
zobrazowali fazy zdobywania informacji i analizy wypowiedzi podejrzanych o dzia-
łalność terrorystyczną. 

Kolejny mówca, płk prof. dr hab. med. Tomasz Targowski z Wojskowego In-
stytutu Medycznego w Warszawie, w swoim wykładzie omawiał patogeny broni 
biologicznej oraz ich wielość. Położył też nacisk na poważny problem związany 
z tym, że lekarz pierwszego kontaktu nie jest w stanie rozpoznać objawów ataku 
biologicznego. Przedstawił również kroki, jakie należy podjąć w razie alarmu w sy-
tuacji ataku bioterrorystycznego. 

Następnie głos zabrał płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, który dokonał charakte-
rystyki zagrożeń bioterrorystycznych oraz – jak poprzedni prelegenci – wskazywał 
na konieczność ich monitorowania. 

Aspirant Artur Waszczuk z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zreferował zało-
żenia Rządowych Programów Ochrony Cyberprzestrzeni RP oraz Konwencji Rady 
Europy o Cyberprzestępczości. 

Bardzo ciekawy wykład zaprezentował płk dr n. med. Janusz Kocik z Wojsko-
wego Instytutu Medycznego w Warszawie. Omówił on nowe zagrożenie, jakim jest 
agroterroryzm. 

Przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prof. dr hab. Waldemar Za-
burzycki, zajął się z kolei kwestiami dotyczącymi fi nansowania działań terrorystycz-
nych, w tym źródeł fi nansowania organizacji terrorystycznych, wskazując realne 
zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień rozpoczęła się dyskusja podsumowująca 
pierwszy panel konferencji, która pozwoliła na wypracowanie wspólnego stanowiska 
uczestników konferencji. Dyskutanci jednogłośnie stwierdzili, że brakuje edukacji 
społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych.

W drugim dniu konferencji głos zabrał między innymi gen. dr hab. Krzysztof 
Załęski, który zapoznał słuchaczy z problematyką bioterrorystycznego zagrożenia 
jednostki wojskowej. 

Kolejny referat został zaprezentowany przez płka prof. zw. dra hab. med. Tade-
usza Płusę i lek. Rafała Sokołowskiego z Wojskowego Instytutu Medycznego w War-
szawie. Jego tematyka dotyczyła zagadnień medycznych związanych z patogenami 
alarmowymi w ciężkich zakażeniach układu oddechowego. Mówcy przeanalizowali 
postępowanie i procedury w przypadku rozpoznania i leczenia. Prof. Płusa w dalszej 
części konferencji wygłosił ponadto referat na temat współczesnych zagrożeń stanu 
zdrowia polskiego społeczeństwa. 

Kolejnymi wykładowcami drugiego dnia obrad byli: komisarz Witold Spi-
tulski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, omawiający kwestię prawnoadmi-
nistracyjnych aspektów zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób u ludzi, 
dr Igor Protasowicki z Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 
w Warszawie, referujący zagadnienie działań Unii Europejskiej na rzecz bezpie-
czeństwa informacyjnego, dr Izabela Oleksiewicz z Politechniki Rzeszowskiej, 
która przybliżyła temat zwalczania terroryzmu fi nansowego w prawie międzyna-
rodowym i unijnym, oraz dr Andrzej Gazda, również z Politechniki Rzeszowskiej, 
analizujący bezpieczeństwo systemu informatycznego. Jako ostatni głos zabrał 
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prof. zw. dr hab. med. Andrzej Denys z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi, odnoszący się do problematyki zagrożenia bioterroryzmem w świado-
mości studentów. 

W podsumowaniu konferencji przedstawiono wspólne stanowisko uczestników, 
które zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, w zakładce „działalność 
naukowa”/„konferencje”.

Michał Ura
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