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Szanowni Państwo, 

 Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 12 maja 2022 roku odbędzie się 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk 

o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach z cyklu  „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: 

„Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo 

informacyjne”. Współorganizatorami  Konferencji są: Wydział Bezpieczeństwa, 

Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Dowodzenia 

i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Społecznych 

Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytut Nauk Społecznych Akademii 

Katolickiej w Warszawie,  Instytut Analizy Ryzyka, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum 

w Krakowie, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej 

im. Pawła Włodkowica w Płocku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie. 

 

Wydarzenie patronatem honorowym objął Pan Paweł Soloch – Sekretarz 

Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
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Planowane rozważania, analizy i dyskusje będą koncentrować się wokół 

następujących obszarów tematycznych:  

 prawnych i instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań zapewniania 

bezpieczeństwa informacyjnego; 

 przestępczości w cyberprzestrzeni; 

 walki informacyjnej i dezinformacji; 

 obecnych i przyszłych korzyści związanych z informacyjnym 

wykorzystaniem cyberprzestrzeni; 

 szans, wyzwań i zagrożeń wynikających z  stosowania  nowych 

technologii w infosferze. 

Żywimy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy, stanowić 

będą nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem 

sfery informacyjnej i jej współczesną percepcją w kontekście bezpieczeństwa.  

 Konferencja będzie realizowana w trybie stacjonarnym w siedzibie 

Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa. 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy przelać do dnia 

6 maja 2022 r. na konto: 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa 

73 1050 1025 1000 0090 8072 3324 

z dopiskiem  

Konferencja ,,Bezpieczeństwo informacyjne”. 

 

 



 

 

W przypadku uczestnictwa biernego, prosimy o przekazanie informacji 

drogą mailową lub telefoniczną do wiceprzewodniczącej Komitetu 

Organizacyjnego dr Darii Krzewniak: daria.krzewniak@uph.edu.pl, 

tel. 513 647 173 najpóźniej do dnia 6 maja 2022 r. 

Teksty zgłoszone do publikacji po dokonaniu ich oceny i przyjęciu przez 

Komitet Naukowy zostaną umieszczone w dwóch zbiorowych monografiach 

pokonferencyjnych, które będą wydane przez Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w trzecim kwartale 

2022 r. 

Gotowe teksty, przygotowane zgodnie z wymogami i wzorami, które 

zostaną przekazane zainteresowanym, należy przesłać na adres 

wiceprzewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr Maryli Fałdowskiej: 

maryla.faldowska@uph.edu.pl  najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

 

Partnerami medialnym konferencji są: 

 czasopismo naukowe „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie 

i Obronności”, 

 czasopismo naukowe „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”, 

 czasopismo naukowe ,,Security Review”. 

 

 

 


