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do udziału 

 

 w Konferencji Naukowej: 

 

VII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH  

O BEZPIECZEŃSTWIE I W NAUKACH O OBRONNOŚCI 
 

 

na temat  

Teoria oraz praktyka  

bezpieczeństwa i obronności 
 

 
 

w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku, 

w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach 
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PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

 
 

Tematyka Konferencji – VII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-

Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności koncentruje się 

wokół zagadnień, istotnych zarówno z perspektywy nauki, jak i znaczących z punktu 

widzenia wykorzystywania wiedzy przez praktyków. Ważnymi celami tegorocznej 

konferencji oprócz upowszechniania wypracowanych teorii, hipotez i doktryn będzie 

dzielenie się doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i trudności rozwojowych 

związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz poszukiwanie najbardziej korzystnych 

rozwiązań  w tym zakresie.  

Zakładamy, że VII Warsztaty utworzą merytoryczne forum prezentowania i weryfikacji 

osiągnięć naukowych uczestników oraz posłużą wymianie poglądów naukowców 

i praktyków w kwestiach dotyczących: 

     ewolucji znaczenia nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności w systemie nauki      

polskiej; 

     identyfikacji przedmiotu badań i poznania w naukach o bezpieczeństwie  

i w naukach o obronności; 

     charakterystyki relacji między teorią i praktyką w naukach o bezpieczeństwie 

i w naukach o obronności; 

     identyfikacji aktualnych problemów praktyki bezpieczeństwa  

i obronności w różnych obszarach przedmiotowych.    

  

Po 7 latach funkcjonowania nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności,  

a jednocześnie wobec administracyjnego zamiaru redukcji liczby dyscyplin naukowych 

w klasyfikacji nauki polskiej służącej nadawaniu stopni i tytułów naukowych, uznajemy za 

konieczne systematyczne wykazywanie osiągnięć naukowych w zakresie przedmiotowych 

nauk i ich znaczenia dla praktyki wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Polski. 

Wyrażamy przekonanie, że osiągnięciu tego długofalowego celu sprzyjać będzie nasza 

cyklicznie organizowana konferencja.    

 

Konferencja organizowana jest z myślą o udziale szerokiego grona pracowników 

dydaktyczno-naukowych i praktyków reprezentujących różne środowiska  

i dyscypliny oraz dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę  

szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. 



               

    

Komitet Naukowy Konferencji:  
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 mł. insp. dr Marek Fałdowski 
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Komitet Organizacyjny:    

 dr Daria Krzewniak – Przewodnicząca 

 dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej 

 dr Lech Chojnowski – Zastępca Przewodniczącej 

 dr Agnieszka Araucz-Boruc 

 prof. dr hab. Adam Bobryk 
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 dr Maryla Fałdowska 

 ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny 

 dr Andrzej Potoczek  
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 mjr dr Paweł Wasilewski 

 dr Grzegorz Wierzbicki 

 dr Dorota Zbroszczyk  

 mgr Łukasz Ciołek 

 mgr inż. Michał Klimek 
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Informacje organizacyjne 

 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej 

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

7 kwietnia 2018 r. na adres: joanna.wazniewska@uph.edu.pl lub daria.krzewniak@wp.pl 

 

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 15 kwietnia 2018 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 – VII Warsztaty 2018” 

 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

1. pełny udział (przerwy kawowe, obiad w dniach 26-27.04.2018 r., uroczysta 

kolacja, materiały konferencyjne) – 250 zł  

2. obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2018 r. – 100 zł 

3. uroczysta kolacja w dniu 26.04.2018 r. – 100 zł 

4. obiad i przerwy kawowe w dniu 27.04.2018 r. – 50 zł 

5. przekazanie tekstu do publikacji * – 100 zł 

 

*UWAGA: opłatę za przekazanie tekstu do publikacji prosimy kierować na konto 

Akademii Pomorskiej w Słupsku: 

 

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk 

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 

z dopiskiem  

„Subkonto 249-527, Imię i Nazwisko,  

nazwa Instytucji dokonującej wpłaty, VII Warsztaty 2018” 

 

 Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów pokonferencyjnych 

w formie recenzowanej monografii. Tekst artykułu do 20 stron wraz ze słowami 

kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i języku angielskim oraz afiliacją 

Autora należy złożyć do dnia 31 października 2018 roku  na adres e-mail dra Lecha 

Chojnowskiego: lechchojnowski@poczta.onet.pl (plik w formacie MS Word, czcionka 

Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu 

tekstu). 

 

 



• Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.  

Proponowane miejsca zakwaterowania: 

 Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;  

 Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 025 644 30 00,  

fax: 25 644 74 82;  

 Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel./fax: 25 644 04 33; 

 Dom Studenta nr 5, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 02.  

 

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 15 kwietnia 2018 r. 

 

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do: 

- dr Joanna Ważniewska, tel. 606 810 373; joanna.wazniewska@uph.edu.pl 

- dr Daria Krzewniak, tel. 513 647 173; daria.krzewniak@wp.pl 

 

Sekretariat: 

- dr Joanna Ważniewska – Kierownik Sekretariatu, tel. 606 810 373; joanna.wazniewska@uph.edu.pl 

- dr Daria Krzewniak – Zastępca Kierownika, tel. 513 647 173; daria.krzewniak@wp.pl 

- dr Agnieszka Araucz-Boruc 

- mgr Eliza Kublik 

- mgr Paulina Ledwójcik 

- mgr Michał Malacki 

- mgr Marek Poleszczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

    
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa 

w Konferencji Naukowej: 

   VII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH  

O BEZPIECZEŃSTWIE I W NAUKACH O OBRONNOŚCI 

na temat  

Teoria oraz praktyka 

bezpieczeństwa i obronności 

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

2. Tytuł i stopień naukowy………………………………..…………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

      

[  ] wygłoszenie referatu  [  ] uczestnictwo bierne        

 

[  ] pełny udział (przerwy kawowe, obiad w dniach 26-27.04.2018 r., uroczysta kolacja, 

materiały konferencyjne) – 250 zł 

[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2018 r. – 100 zł 

[  ] uroczysta kolacja w dniu 26.04.2018 r. – 100 zł 
[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 27.04.2018 r. – 50 zł 

[  ] przekazanie tekstu do publikacji – 100 zł 

 

8.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 i uwagi: …………………………………………………………………………………… 

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

 

Data i  podpis uczestnika konferencji  

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