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Komunikat nr 1 

II KONGRES BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Zachodniopomorskiego 
 

 

zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu 

obejmującej zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i nauk o życiu z zakresu bezpieczeństwa  
i ratownictwa na obszarach wodnych 

organizowany w dniach 13 – 14 listopada 2017 roku 

 

Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników będą zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, przyrodniczych, 
medycznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych.  

W praktycznej części obrad znajdzie się Workshop, w którym zostanie poruszona tematyka obsługi RescueLaba 
– centrum symulacji medycznej, aplikacji systemu zarządzania podmiotami ratowniczymi oraz systemami 
informatycznymi obsługującymi zarządzanie kryzysowe, a także pokaz zajęć profilaktycznych oraz portalu e – 
learningowego.  

Podczas sesji plenarnej zostaną zaprezentowane najciekawsze tezy prezentowane na światowych kongresach: 
World Conference On Drowning Prevention w Vancouver, ERC Congress we Freiburgu, a także  IV  Międzynarodowym 
Kongresie Naukowym Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku w Bydgoszczy. 

Na szczególną uwagę zasługują planowane warsztaty wykorzystujące nowoczesne technologie w szkoleniach z 
zakresu segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Wirtualny Symulator Medyczny TRIAGE 
SIMULATOR jest aplikacją będącą częścią wirtualnego świata Worlds of Rescue. Każdy uczestnik warsztatów wciela się 
w postać oficera TRIAGE, który podejmuje działania w wirtualnym świecie przy zdarzeniach z wieloma poszkodowanymi.  

  

 

 

Tematyka 

Obrady będą się toczyć w kilku sekcjach stworzonych na podstawie zgłoszonych wystąpień  

 teoria bezpieczeństwa wodnego 

 zarządzanie bezpieczeństwem 

 analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka 

 statystyki utonięć, zdarzeń i interwencji 

 analiza zjawisk fizycznych w wodzie 

 systemy wspomagające i innowacje 

 strategie i uwarunkowania prawne 

 polityka regionalna i społeczna 

 bezpieczeństwo powodziowe 

 podmioty ratownicze i struktury administracji publicznej 

 współpraca międzynarodowa 

 wodne zagrożenia środowiskowe i ich monitoring 

 bezpieczeństwo wodne w kulturze fizycznej i turystyce 

 hydrologia, klimatologia, meteorologia       
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 procedury ratownicze 

 techniki ratownicze 

 sprzęt w ratownictwie wodnym 

 metodyka nauczania 

 efektywność i optymalizacja 

 logistyka działań ratunkowych 

 współdziałanie służb ratowniczych 

 profilaktyka i prewencja 

 kwalifikowana pierwsza pomoc 

 pierwsza pomoc 

 medyczne czynności ratunkowe 

 psychologiczne aspekty działań ratowniczych 

 edukacja dl bezpieczeństwa 
 

Patronat honorowy II Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego objął Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz 

Ambasador Kongresów Polskich dr Aleksander Skaliy. 

 
Komitet naukowy: 
 
Prof. dr hab. Janusz Andres 
 
Prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 
Prof. dr hab. Ewa Dybińska 

Prof. dr hab. Jacek Gracz 

Prof. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst 

Prof. Antoni F.Komorowski 

Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc 

Dr inż. Andrzej Krzyszkowski 

Dr n. zdr. Tomasz Kubiak 

Dr Iwona Michniewicz 

Dr Romuald Michniewicz 

Dr hab. inż. Adam Olejnik, prof. nadzw. AMW 

Prof. dr hab. n med. Agnieszka Pedrycz 

dr hab. E. Płaczek, prof UE 

Dr hab. Stanisław Przybylski 

Dr hab. n. med. Piotr Siermontowski 

Dr Aleksander Skaliy 

Dr Dariusz Skalski 

Dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw. 

Dr Radosław Tyślewicz 

Dr Małgorzata Walczak 

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner 

Dr. Klaus Wilkens 

Dr  Tomasz Zalewski - Przewodniczący 

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń 

Dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK 
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Komitet Organizacyjny: 
 
Elżbieta Janicka mgr 

Maria Adamczyk mgr 

Apoloniusz Kurylczyk mgr 

 

KOSZT 

Pakiet podstawowy - udział w obradach, materiały kongresowe, posiłki i przerwy kawowe podczas konferencji  

Opłata do dnia 15 września: 100zł 

Opłata po dniu 15 września: 150zł 

Pakiet rozszerzony - udział w obradach, materiały kongresowe, posiłki i przerwy kawowe podczas konferencji , nocleg 

ze śniadaniem, uroczysta kolacja po pierwszym dniu kongresu  

Opłata do dnia 15 września: 370zł 

Opłata po dniu 15 września: 500zł 

Zakwalifikowani prelegenci – pakiet rozszerzony – 0 zł  

Jeden przedstawiciel podmiotu ratownictwa wodnego będącego na liście MSWiA zgłoszony do dnia 10 września – 

koszty w wysokości 50% wybranego pakietu 

 

TERMINARZ 

do 15. 09 .2017 r. – nadsyłanie kart zgłoszeń,  tematyki i streszczeń referatów  o objętości ½ strony 

do 15. 09.2017 r. – II komunikat zawierający szczegółowe informacje dotyczące doniesień konferencyjnych  

wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi, akceptacja tematyki referatów. 

do 10. 10. 2017r. – przekazanie pełnych tekstów referatów 

Możliwość publikacji w przygotowywanej monografii. Każdy materiał stanowi odrębny rozdział 
monografii przygotowywany wg wskazanych wytycznych. 
Monografia będzie poddana recenzji przez co najmniej dwóch zewnętrznych recenzentów. 
Rok wydania monografii - 2017r. 

 

Informacje oraz pytania należy kierować do sekretarza kongresu, Elżbieta Janicka 

Biuro Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Ul. Mickiewicza 18 

70 – 383 Szczecin 

Tel.: 91 425 27 78 

e-mail: szkolenia@wopr.szczecin.pl 

 

mailto:szkolenia@wopr.szczecin.pl
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Podmioty zaproszone do współpracy: 

                                                                                                                                                                   
Urząd Morski  Morska Służba Poszukiwania              Państwowa Straż Pożarna                     

 w Szczecinie               i Ratownictwa    w Szczecinie                    

 

                                                                                                              
                           Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft                          Zespół Parków Krajobrazowych                                                 

 

 

                                                                                                                                                                     
Akademia Marynarki               Akademia Wychowania Fizycznego                            Uniwersytet Szczeciński                       Akademia Wychowania Fizycznego  

  Wojennej  w Gdyni                                     we Wrocławiu           i Sportu w Gdańsku  

 

                               
   Szkoła Główna        Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny               Wojskowy Instytut Medyczny                      Centrum Naukowo-Badawcze  

Służby Pożarniczej                                          w Radomiu         Ochrony Przeciwpożarowej  

 

 

 

 

Patronat medialny 

 

                         
  TVP Szczecin   Radio SZCZECIN      Kurier Szczeciński 

 
           

                     

 

 

 

 


