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do udziału 

 

w Konferencji Naukowej 
 

X OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNEW NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 
 

na temat 
 

Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom  

w perspektywie transdyscyplinarnej 
 

 

 

 

w dniu 22 kwietnia 2022 roku 

zdalnie z użyciem narzędzia „Google Meet” 

 



PROBLEMATYKA KONFERENCJI 
 

Jubileuszowe X Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach  

o Bezpieczeństwie będą okazją do podsumowania dotychczasowych doświadczeń czołowych 

polskich badaczy, dydaktyków i praktyków, zajmujących się problematyką szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Na taką potrzebę wskazują dotychczasowe 

doświadczenia z „wojen hybrydowych” oraz pandemii COVID-19. Niejednokrotnie 

podejmowane podczas siedleckich Warsztatów i Transdyscyplinarnych Konferencji 

zagadnienia były opisywane, wyjaśniane i rozwiązywane z wykorzystaniem dorobku różnych 

dyscyplin i dziedzin wiedzy. 

Kilkanaście lat doświadczeń zbieranych od 2009 roku podczas organizowania 

siedleckich spotkań (konferencje i warsztaty), a szczególnie tych zebranych podczas pandemii 

COVID-19, potwierdziło zasadność wybranego sposobu działania. Pandemia jako pierwszy 

etap kaskadowej sytuacji kryzysowej stanowiła ważne wyzwanie, także dla nauk  

obezpieczeństwie. Ukazała ich silne i słabsze strony zarówno w zakresie prowadzonych 

badań, ale także procesu dydaktycznego i działalności praktycznej w odniesieniu do różnych 

sfer bezpieczeństwa. Pandemia potwierdziła wiele spostrzeżeń sygnalizowanych już podczas 

pierwszej konferencji naukowej dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego zorganizowanej  

wSiedlcach w 2010 roku. Tylko niektóre z wówczas wskazywanych stwierdzeń znalazły 

dotychczas odzwierciedlenie w dydaktyce, a jeszcze rzadziej można je spotkać w regulacjach 

formalnych i w praktyce zapewniania bezpieczeństwa. 

Doświadczenia gromadzone w czasie pandemii COVID-19, ale także podczas sytuacji 

kryzysowych, mogą być przydatne dla dalszego rozwoju nauk o bezpieczeństwie i dla 

profilowania procesów dydaktycznych na kierunkach studiów „bezpieczeństwo”. Szczególną 

uwagę podczas X Warsztatów chcemy zwrócić na aspekt rozwoju teorii zarządzania 

kryzysowego, ale także na znaczenie kultury bezpieczeństwa i morale obywateli w sytuacjach 

kryzysowych, szczególnie tych o charakterze kaskadowym. Niewątpliwie bardzo ważnym 

elementem zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom w perspektywie 

transdyscyplinarnej jest także odczuwalny od dziesięcioleci w świecie deficyt 

zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatyczne. Prawdopodobnie kolejne dekady XXI wieku 

nie będą wolne od tych problemów.  

Obrady X Warsztatów będą sposobnością do podzielenia się wynikami badań w kwestii 

możliwości i sposobów zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom fizycznym i 

prawnym w szerokiej perspektywie badawczej. 
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Informacje organizacyjne 

 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji naukowej prosimy o wypełnienie 

dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do 

dnia 31 marca 2022 r., na adres: joanna.wazniewska@uph.edu.pl 

•  Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 10 kwietnia 2022 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 – X Warsztaty 2022” 

 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji:  

1. udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii (20 punktów) oraz certyfikat 

uczestnictwa czynnego – 250 zł 

2.  udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego – 50 zł 

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

materiału do publikacji) – 200 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 2022 r., na adres: 

joanna.wazniewska@uph.edu.pl 

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa    

Naukowego UPH w Siedlcach (wymogi edytorskie poniżej). 

 

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 12 kwietnia 2022 r. 

• Konferencja odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu narzędzia 

  „GoogleMeet”. Link do konferencji zostanie rozesłany w dniu 19 kwietnia 2022 r. 

• Logowanie próbne odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r.  

 

• Osoby odpowiedzialne za kontakt: 
 

dr Joanna Ważniewska – sprawy ogólne dotyczące konferencji 

tel.: 606 810 373 

e-mail: joanna.wazniewska@uph.edu.pl 

 

dr Szymon Maciołek – sprawy dotyczące logowania 

tel.: 508 392 150 

e-mail: szymon_maciolek@wp.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwaw Konferencji Naukowej 

X OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 
na temat 

Badania, dydaktyka i praktyka zapewniania bezpieczeństwa różnym podmiotom  

w perspektywie transdyscyplinarnej 

w dniu 22 kwietnia 2022 roku 

1. Imię i Nazwisko: 

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

2. Tytuł/stopień naukowy: 

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

3.Tytuł referatu/wystąpienia: 

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

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

4.Abstrakt: 

…………………………………………………………………………………………………

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

5.Miejsce pracy, dokładny adres pocztowy, pełniona funkcja: 

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

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

6. Adres do wysyłki certyfikatu uczestnictwa: 

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

7.Adres do wysyłki publikacji: 

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

8.Kontakt:  

e-mail:………………………………………............................................................................. 

nr telefonu: …………….............................................................................................................. 

9.Forma udziału w konferencji (należy zaznaczyć wybrane pola): 

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

uczestnictwa czynnego – 250 zł 

[ ] udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego – 50 zł 

[ ] opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji – 200 zł 

10.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. 

Prośby, życzenia, uwagi:……………………………………………………………………. 
 

 

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

                                                                                                data i podpis uczestnika 
 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe Uczestników X 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 X Warsztatów jest Uniwersytet Przyrodniczo-

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

Rektora. Z Administratorem danych można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: 

bezpieczenstwo@uph.edu.pl 

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

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pllub 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 X 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 X 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. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, na potrzeby prac komitetu 

organizacyjnego X 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 X 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  __________________ 2022 r.              __________________________ 

         czytelny podpis uczestnika 
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WYMOGI EDYTORSKIE – SCHEMAT ROZDZIAŁU 

 

Tytuł/stopień naukowy, Imię i Nazwisko Autora 

Nazwa Uczelni//Instytucji 

Jednostka organizacyjna Uczelni 

Nr ORCID:…………………….. 

 

Tytuł w języku polskim - czcionka Arial 12  

Tytuł w języku angielskim - czcionka Arial 12 

 

Streszczenie: (czcionka Arial 11; 200-250 wyrazów) 

Tekst……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Słowa kluczowe: (czcionka Arial 11; 4–6 słów kluczowych) 

słowo,…………………………………………………………………………………………... 

 

Abstract: (czcionka Arial 11; 200-250 wyrazów) 

Tekst……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Keywords: (czcionka Arial 11) 

słowo,…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wstęp (czcionka Arial 12) 

Tekst (czcionka Arial 11)…………………………………………………................................. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



Podrozdział (czcionka Arial 12) 

Tekst……………………………………………………………………………………………………..

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

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

…………………………………………………………………………………………………….tekst1. 

 

Rysunek 1.Piramida bezpieczeństwa(czcionka Arial 11) 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE I ZDROWOTNE

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE/GOSPODARCZE

BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE

militarne publiczne
inne

PIRAMIDA BEZPIECZEŃSTWA

Przy wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa
 

Źrodło: Cieślarczyk M.,, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów  

bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009, s.151.(czcionka Arial 9) 
 

 

 
Tekst……………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….tekst2. 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisy dolne: (czcionka Arial 10) 

 
                                                           
1M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i 
obronności państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 151. 
2
 Tamże. 



Podrozdział (czcionka Arial 12) 

Tekst……………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………….tekst3. 

 

Tabela 2. Nazwa tabeli(czcionka Arial 11) 

XXX XXXX 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Źródło: opracowaniewłasne.(czcionka Arial 9) 

 

 

Tekst……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….tekst4. 

 

 

Podrozdział (czcionka Arial 12) 

Tekst……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….tekst5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
J. Stańczyk, Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-

praktyczny, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 
w Polsce, Monografie nr 128, M. Cieślarczyk, A. Filipek, A.W Świderski, 
J. Ważniewska (red.), Siedlce 2011, s. 21. 
4
M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy…, dz. cyt., s. 161-162. 

5
E. Mazur, Kultura materialna w przestrzeni duchowej (sakralnej), [w:] „Studia TheologicaVarsaviensia” 
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