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Z A P R O S Z E N I E 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa 

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach 

wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji  

w Szczytnie, 

Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych 

we Wrocławiu 

oraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym, a także Siedleckim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego mają zaszczyt zaprosić na 

 

III Ogólnopolską Konferencję Naukową 

na temat: 

 

WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE – WOJNA I MIGRACJE 

 

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym 

wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, 

nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauko obronności, historii, nauk o 

zarządzaniu, prawa, 

kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad 

zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 roku 

w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

ul. Stanisława Konarskiego 2 

  

 

 



TEZY I CEL KONFERENCJI 

Pomimo negatywnych doświadczeń XX wieku, stosunki międzynarodowe, w wielu 

przypadkach, regulowane były, i nadal są, metodami konfliktów zbrojnych. Nie 

oznacza to, że świat po zimnej wojnie znajduje się w permanentnym konflikcie 

zbrojnym, a tylko to, że wola polityczna niektórych podmiotów prawnych  

i nieprawnych doprowadza do destrukcji życia politycznego i społecznego i ciągłego 

epatowania zagrożeń militarnych, a co się z tym nierozerwalnie wiąże, odrodzenie na 

niespotykaną dotąd skalę ruchów migracyjnych. Współcześnie migracje 

międzynarodowe stanowią istotny element formującego się ładu międzynarodowego 

oraz ważny czynnik wpływający na politykę wewnętrzną i zewnętrzną wielu państw. 

Uznaje się je za fundamentalną wartość, kształtującą nową rzeczywistość społeczną 

świata. Jako zjawisko o wymiarze globalnym, migracje oddziałują obecnie niemal na 

wszystkie państwa, czyniąc je organizacjami wysyłającymi, przyjmującymi lub 

tranzytowymi dla jednostek uwikłanych w przepływy migracyjne. Wskazuje się w tym 

kontekście na szereg pozytywnych aspektów wynikających z migracji, takich jak: 

przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

starzenia się społeczeństw, zwiększanie potęgi państw, podnoszenie jakości 

i standardu życia, generowanie warunków rozwoju, transfer wiedzy i technologii, 

wymiana kulturowa itd. Jednocześnie jednak – zwłaszcza w ostatnich kilkunastu 

latach – w debacie publicznej coraz częściej zaczęto podnosić kwestie negatywnych 

stron migracji, takich jak: problemy na rynku pracy, dostęp do świadczeń socjalnych, 

trudności z asymilacją czy integracją imigrantów, zagrożenia dla tożsamości 

narodowej, rozwój zorganizowanej przestępczości, terroryzm itd. Zauważalna jest 

w tym kontekście swoista ewolucja zagrożeń związanych w migracjami. Początkowo, 

bowiem masowe przepływy osób postrzegano przede wszystkim w kategoriach 

zagrożeń społeczno-ekonomicznych, następnie, doszło do tego zagrożenie dla 

narodowej kultury i tożsamości, zaś współcześnie ruchy migracyjne stanowią jedno z 

najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego, zarówno w aspekcie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

Próba ukazania wpływu migracji na bezpieczeństwo jest zadaniem 

niesłychanie trudnym z kilku względów. Po pierwsze zarówno pojęcia migracji, jak 

i bezpieczeństwa, a także zależności między nimi w dużym stopniu mają charakter 

subiektywny. Oba pojęcia są wieloznaczne i wielopłaszczyznowe, a przez to trudne 

do jednoznacznego i precyzyjnego zdefiniowania. Po drugie, relacje między 

migracjami a bezpieczeństwem również mają złożony charakter. I tak rozpatrując 

wzajemne powiązania między tymi dwiema kategoriami (używając kryterium 

podmiotowego), istnieje potrzeba odpowiedzi na pytanie o wpływie migracji na 

bezpieczeństwo jednostek (migrantów), społeczności lokalnych, społeczeństw, 

państw oraz organizacji, a także o oddziaływaniu migracji na bezpieczeństwo 

międzynarodowe. 

Natomiast rozpatrując wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa, można 

mówić o różnych wymiarach tego bezpieczeństwa, tj. wewnętrznym, zewnętrznym, 

ekonomicznym, politycznym, kulturowym, społecznym, demograficznym itd., przy 

czym międzynarodowe przepływy osób mogą powodować wzmocnienie 



bezpieczeństwa państwa w jednym obszarze przy równoczesnym jego osłabieniu w 

innym. Analizując splot powiązań pomiędzy migracją a bezpieczeństwem należy 

odpowiedzieć na pytanie: czy międzynarodowe przepływy ludzi generują inne 

wyzwania dla bezpieczeństwa państw imigracyjnych (przyjmujących 

imigrantów), a inne dla bezpieczeństwa państw emigracyjnych (wysyłających 

emigrantów)? 

W wymiarze praktycznym bardzo często „zysk” czy „korzyść” państwa 

przyjmującego jest jednocześnie „stratą” lub „kosztem” państwa wysyłającego i 

odwrotnie. Za jedną z głównych przyczyn migracji zazwyczaj uważa się zagrożenie 

bezpieczeństwa spowodowane konfliktami zbrojnymi. 

W polityce podmiotów prawnych i nieprawnych konflikt zbrojny nadal odgrywa 

ważne znaczenie i z jednej strony przez państwa szanujące pokój traktowany jest 

jako instrumentarium odstraszania, ale z drugiej strony również jako instrument 

zastraszania politycznego, a nawet rzeczywistego działania. Wydaje się, iż w XXI 

wieku polityka powinna być kreowana innymi instrumentami niż konflikt zbrojny, ale 

nadal dostrzegamy niebezpieczeństwo kreowania zagrożeń militarnych, które nie 

wpływają na rozwój cywilizacyjny człowieka. Zatem, jakie są źródła i przyczyny 

kreowania wrogich zachowań w stosunkach międzynarodowych? 

Mając na uwadze zarysowany powyżej złożony charakter oddziaływań 

pomiędzy wojną, migracjami a bezpieczeństwem, celem konferencji będzie 

ukazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z migracji 

międzynarodowych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, które jest 

definiowane jako „taki stan funkcjonowania państwa, który zapewnia 

przeciwdziałanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń dla ustroju 

konstytucyjnego, porządku wewnętrznego i spokoju oraz umożliwia ochronę 

interesu publicznego poszczególnych społeczności i każdego obywatela”. 

 

Z punktu rozwoju cywilizacyjnego, w warunkach otwartości i swobodnego 

przepływu nie tylko informacji, ale i ludności wydaje się, iż powinny być kreowane 

inne zachowania polityczne, społeczne, kulturowe i wartości filozoficzne zrozumiałe 

dla jednostek i społeczeństw bez względu na ich poziom rozwoju. Jednakże nawet 

w społeczeństwach, które dotychczas były uważane za demokratyczne dostrzega się 

pewną radykalizację poglądów, których podstawą jest narastający brak tolerancji we 

wszelkich sferach życia społecznego. Odżywają demony, których negatywne skutki 

ludzkość poniosła zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Co powoduje, że 

w świecie swobodnej wymiany informacji i swobodnego dostępu do wiedzy 

kreujemy wrogie postawy? 

Poruszone problemy wskazują, że wojna i migracja znajdują się w obszarze 

poznawczym wielu dyscyplin naukowych. Problemy migracji i wojny, ze względu na 

ich złożoność, wymagają multidyscyplinarnego postrzegania, stąd wydaje się, iż 

dyskurs w tym obszarze poznawczym powinien uwzględniać wiele kontekstów 

wskazujących na źródła, przyczyny i preteksty tych zjawisk we współczesnym 

świecie. 

 



OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 

I. Filozoficzne, polityczne i prawne uwarunkowania konfliktów zbrojnych 

XXI w. 

II. Terroryzm, przestępczość zorganizowana, ekstremizm polityczny oraz 

migracje, jako zjawiska kryzysowe, mogące prowadzić do zerwania lub 

osłabienia więzi społecznych, jako najważniejsze współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

III. Socjologiczne i kulturowe uwarunkowania kreowania przemocy zbrojnej 

w stosunkach międzynarodowych. 

IV. Ekonomiczne konteksty migracji i konfliktów zbrojnych. 

V. Dylematy etyczne w kontrolowaniu procesów migracyjnych. 

VI. Bezpieczeństwo i obronność w kreowaniu stosunków międzynarodowych. 

VII. Współczesne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie załączonej 

karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku na adres: 

wojna.i.bezp.milit@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika – Wojna i bezpieczeństwo” w wysokości 

zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

 PEŁNY UDZIAŁ DWUDNIOWY (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta 

kolacja,materiały konferencyjne oraz publikacja) – 350 zł 

 UDZIAŁ W I LUB II DNIU (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne 

oraz publikacja) – 250 zł 

 PRZEKAZANIE tekstu do publikacji – 150 zł 

 

Informujemy, że organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłaty konferencyjnej. 

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. Proponujemy następujące miejsca 

noclegowe: 

 Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-

551-095 

 Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03 

 Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688 

 Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066 

 Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00 

 Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 

mailto:wojna.i.bezp.milit@gmail.com


602-316-416 

 Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55 

 Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00 

 Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01 

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu, sprawozdania lub komunikatu 

podczas konferencji prosimy o przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia (ok. 

1000 znaków) na adres: wojna.i.bezp.milit@gmail.com w terminie do 10 maja 2018 

r. Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny zastrzegają sobie prawo wyboru 

wystąpień prezentowanych podczas konferencji. 

 

PUBLIKACJA TEKSTU 

Nadesłane teksty zostaną poddane obowiązkowej recenzji naukowej. Pozytywnie 
zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w wieloautorskiej monografii naukowej. 
Ponadto część tekstów, po konsultacji z Autorami, spełniających wymagania 
redakcyjne, pozytywnie zrecenzowanych i zaakceptowanych przez redakcję, mogą 
zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Doctrina. Studia społeczno-
polityczne (ISSN 1730-0274). Za publikację w tym periodyku, zgodnie z 
komunikatem MNiSW, przyznaje się 9 punktów. 
 

Prosimy o przesłanie tekstów w wersji elektronicznej według kryteriów: MS Word, 

czcionka 12, interlinia 1.5, objętość do 20 stron znormalizowanego tekstu (arkusz 

wydawniczy), minimum 20000 znaków, przypisy dolne, kolejno numerowane, 

streszczenie do około 1000 znaków w j. polskim i angielski; słowa kluczowe 

w j. polskim i angielskim, afiliacja i adres e-mail, bibliografia na końcu artykułu, na 

adres: 

wojna.i.bezp.milit@gmail.com 

w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów 

nadesłanych do publikacji w monografii. Redakcje czasopism zastrzegą sobie prawo 

wyboru tekstów do publikacji. 

 

RADA NAUKOWA 
prof. dr hab. Ryszard Wróblewski– przewodniczący, UPH w Siedlcach 
dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH– zastępca przewodniczącego, UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk– UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Andrzej Glen– UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Romuald Kalinowski – UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski – UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Andrzej Misiuk– Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Ryszard Rosa– SAN WZ w Warszawie 
dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH 
dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. UPH 
dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH 
nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol 
dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH 
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dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH 
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH 
dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. UPH 
dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz 
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK 
dr. hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS 
dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH 
insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol 
płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL 
dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPiI APEIRON 
dr hab. Jan Rajchel, prof. UPH 
dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH 
dr hab. Stanisław Topolewski, prof. UPH 
mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, prof. WSPol 
dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH 
dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH 
płk. dr hab. Tadeusz Zieliński prof. ASzWoj 
dr hab. Sławomir Zalewski, prof. UP Kraków 
dr Wojciech Czajkowski – WSWBPiI APEIRON 
insp. dr Marek Fałdowski – WSPol 
dr Krzysztof Łojek 
podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk – WSPol 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
dr hab. inż. Jan Rajchel– przewodniczący  
dr hab. Mariusz Kubiak – zastępca przewodniczącego 
mgr Maciej Tołwiński – sekretarz 
dr Agnieszka Araucz-Boruc - członek 
dr Robert Białoskórski – członek 
płk dr Marek Bodziany – członek 
dr Andrzej Dana – członek 
dr Marlena Drygiel-Bielińska – członek 
dr Daria Krzewniak – członek 
mgr Marta Stempień 
dr Paweł Szmitkowski – członek 
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mgr Olga Niewiada– przewodnicząca sekretariatu 
mgr Michał Godlewski 
mgr Damian Jasiński 
mgr Michał Klimek 
mgr Edyta Świnarska 
mgr Paweł Omilian 
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego 


