
     

      

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych  
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Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych  

im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku 
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SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ 
 

do udziału 

 

 w Konferencji Naukowej: 

 

IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 
 

 

na temat 

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki 

 

 

 
 

 

w dniu 23 kwietnia 2021 roku 

zdalnie z użyciem narzędzia „Google Meet” 

 

 

 

 



 
 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Tematyka Konferencji – IX Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych 

w Naukach o Bezpieczeństwie – koncentruje się na zagadnieniach niezbędnego, w obliczu 

praktycznych sytuacji problemowych, postępu w doskonaleniu rozwiązywania poznawczych 

sytuacji problemowych w naszej dyscyplinie naukowej. Rzeczywistość bezpieczeństwa jego 

podmiotów (przedmiotów referencyjnych), umieszczanych w licznych kontekstach 

przedmiotowych, czasowych i przestrzennych implikuje równie liczne militarne i niemilitarne 

wyzwania i zagrożenia, którym sprostać i przeciwstawić się muszą systemy operacyjne 

bezpieczeństwa: człowieka, społeczeństw, państw i ich stowarzyszeń.  

Z kolei uzyskanie wspomnianych zdolności przez systemy operacyjne bezpieczeństwa 

podmiotów okazuje się niemożliwe bez pełnego zaangażowania potencjału nauk 

o bezpieczeństwie. Potencjał ten tworzą naukowcy posługujący się konkretnym instrumentarium 

poznawczym, realizujący zarówno podstawowe, jak i ważne dla praktyki funkcjonowania 

wspomnianych systemów badania stosowane i prace rozwojowe. Natomiast rozwój potencjału 

naszych nauk wymaga zarówno uzyskiwania nowych możliwości poznawczych, jak i postępu 

w doskonaleniu tych istniejących. Rozwój ten uzależniony jest, między innymi, od pozyskiwania 

nowych, dobrze przygotowanych do badań kadr naukowych. Kadry te przygotowujemy obecnie 

w warunkach swoistej agregacji w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie możliwości poznawczych 

uzyskiwanych przez absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na licznych kierunkach 

studiów dedykowanych bezpieczeństwu podmiotów we wspomnianych kontekstach 

przedmiotowych, czasowych i przestrzennych. Także i ten, dydaktyczny w swej istocie proces 

wymaga postępu w doskonaleniu się.  

Zakładamy, że IX Warsztaty, jako uznane już w skali kraju forum prezentowania i weryfikacji 

osiągnięć w naukach o bezpieczeństwie, w obecnej edycji pozwolą skupić się uczestnikom naszej 

konferencji na wymianie poglądów naukowców i praktyków w zakresie: 

 podstaw poznania przedmiotu materialnego (badań), 

 identyfikacji środowiska systemów bezpieczeństwa podmiotów, w tym wyzwań 

i zagrożeń, 

 tworzenia i doskonalenia systemów operacyjnych bezpieczeństwa podmiotów, 

 innowacyjnego kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w ramach dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie, 

 implikacji poznawczych bezpieczeństwa podmiotu wynikających z praktycznych 

sytuacji problemowych. 

Ponadto podtrzymujemy zadanie poprzednich edycji Konferencji dotyczących 

systematycznego wykazywania w naukach o bezpieczeństwie potrzeb prowadzenia badań i 



upowszechniania uzyskanych wyników, szczególnie w aspekcie ich praktycznego znaczenia dla 

bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa.  

Komitet Naukowy Konferencji:  

 prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – honorowy przewodniczący 

 dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni - przewodniczący 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Glen 

 prof. dr hab. Bogusław Jagusiak 

 prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler 

 prof. dr hab. Jerzy Kunikowski 

 prof. dr hab. Mirosław Minkina 

 prof. dr hab. Andrzej Misiuk 

 prof. dr hab. Jacek Pawłowski 

 prof. dr hab. Ryszard Rosa 

 prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz 

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski 

 gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 

 prof. dr hab. Bernard Wiśniewski 

 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski 

 dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni 

 por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. uczelni 

 dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. uczelni 

 insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. uczelni 

 płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. uczelni 

 kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. uczelni 

 dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni 

 płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. uczelni 

 dr hab. Jarosław Teska, prof. uczelni 

 dr hab. Andrzej Urbanek, prof. uczelni 

 insp. dr Andrzej Żyliński, prof. uczelni 

 

Komitet Organizacyjny: 

 dr Daria Krzewniak – Przewodnicząca 
 dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej 

 dr Agnieszka Araucz-Boruc  

 dr Patrycja Bryczek-Wróbel (WAT) 

 mł. insp. dr Agnieszka Choromańska (WSPol) 

 dr Justyna Kurek (ASzWoj) 

 st. bryg. dr inż. Robert Piec (SGSP) 

 dr Paweł Szmitkowski 

 dr Renata Tarasiuk 

 dr Mariusz Wojciszko (ASzWoj) 

 mgr Milena Bobińska (WAT) 

 mgr Jacek Gerwatowski  

 mgr Eliza Kublik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne 

 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty 

zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 29 marca 2021 r. 

na adres: warsztaty2021@uph.edu.pl.   

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 6 kwietnia 2021 r. na konto Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: 

 

UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 

19 1240 2685 1111 0000 3656 3195  

z dopiskiem 

„Imię i Nazwisko – IX Warsztaty 2021” 

 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

1. udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.] oraz certyfikat 

uczestnictwa czynnego – 200 zł 

2. udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego – 50 zł 

3. opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu 

materiału do publikacji) – 150 zł 

 

 Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie 

rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, 

słowami kluczowymi oraz streszczeniem (200-250 wyrazów) w języku polskim i angielskim 

oraz afiliacją i nr ORCID Autora należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres: 

warsztaty2021@uph.edu.pl. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami 

edytorskimi Wydawnictwa Naukowego UPH (załącznik w wiadomości e-mail). Dopuszcza się 

wyłącznie grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości.  

UWAGA: organizatorzy nie będą przyjmować tekstów niezgodnych z w/w wymogami. 

 

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 15 kwietnia 2021 r. 

 

• Konferencja odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu narzędzia „Google 

Meet”. Link do konferencji zostanie rozesłany w dniu 21 kwietnia 2021 r. Logowanie próbne 

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. O szczegółach będziemy informować mailowo.  

 

• Udział w konferencji wymaga posiadania poczty elektronicznej w serwisie gmail.com (nie musi 

to być poczta służbowa). W przypadku osób, które nie posiadają konta w tej domenie, uprzejmie 

prosimy o informację w terminie do 16 kwietnia 2021 r. celem wygenerowania adresu e-mail 

na potrzeby konferencji. 



 

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Darii Krzewniak, 

tel. 513 647 173, e-mail: warsztaty2021@uph.edu.pl. 
 

     

      
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa 

w Konferencji Naukowej: 

   IX OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 
 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

na temat 

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki 

 
1.Nazwisko i Imię……………………………………………………………………………………………….. 

2. Tytuł i (lub) stopień naukowy……………….……………..……………………………………………. 

3.Tytuł referatu/wystąpienia………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

4.Abstrakt………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Adres do wysyłki certyfikatu uczestnictwa ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.Kontakt: e-mail ………………………………………............ nr telefonu …………….................... 

8.Forma udziału w konferencji (proszę zaznaczyć wybrane pola):   

[   ] udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.] oraz certyfikat 

uczestnictwa czynnego – 200 zł 

[   ] udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego – 50 zł 

[   ] opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu 

materiału do publikacji) – 150 zł 

 
9.Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna, na którą ma być wystawiona 

faktura za udział w konferencji). 

 

Nazwisko uczestnika/Nazwa instytucji …………………..……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………………………. 

NIP………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Upoważniam UPH w Siedlcach do wystawienia faktury za udział w ww. konferencji bez 

podpisu odbiorcy. 
 

 

mailto:warsztaty2019@uph.edu.pl


Prośby, życzenia i uwagi: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i  podpis uczestnika konferencji 

…………….......................................... 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe Uczestników IX Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach 

o Bezpieczeństwie (zwanych dalej Warsztatami) podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (RODO). 

Informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora. Z Ad-

ministratorem danych można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: bezpieczeństwo@uph.edu.pl. 

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych z którym można skon-

taktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl. lub listownie. Z IOD można kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w IX Ogólnopolskich Warsztatach 

Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie, komunikowania się z uczestnikami w celu 

organizacji wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu oraz w celu wysyłania informacji o 

wydarzeniach naukowych przez UPH w Siedlcach w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO", oraz w związku z ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej 

podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także 

uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. 

4. Biorąc udział w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

i rozliczenia IX Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane uczestników Warsztatów będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania 

i rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zorganizowane 

Warsztaty.   

7. Uczestnik Warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w  Warsztatach. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Dane Uczestnika Warsztatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy ul. w Siedlcach z siedzibą przy  ul. Konarskiego 2, 08 -110 

Siedlce, na potrzeby prac komitetu organizacyjnego IX Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych 

w Naukach o Bezpieczeństwie z przeznaczeniem do celów organizacyjnych i archiwalnych. 

Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć 

wykonanych w ramach IX Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie 

w celach informacyjnych i promocyjnych oraz na umieszczenie ich na stronie internetowej 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (www.uph.edu.pl). 
 

 __________________ dnia _______________  2021 r. 

  

 __________________________ 
         czytelny podpis uczestnika 

mailto:iod@uph.edu.pl


 


