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VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 
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na temat 
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PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

 

 
Tematyka Konferencji – VIII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-

Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie koncentruje się zarówno wokół 

podstawowych zagadnień aktualizujących znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie 

nauki polskiej, jak i znaczących z punktu widzenia praktycznej użyteczności wytworzonej 

wiedzy o bezpieczeństwie podmiotów. Ważnymi celami tegorocznej konferencji poza 

upowszechnianiem wypracowanych teorii, hipotez i doktryn będzie dzielenie się 

doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i trudności rozwojowych związanych z badaniami 

na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz poszukiwania racjonalnych rozwiązań w tym 

zakresie. 

Zakładamy, że VIII Warsztaty tworząc uznane w środowisku nauk o bezpieczeństwie 

forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych uczestników, posłużą w obecnej 

edycji warsztatów wymianie poglądów naukowców i praktyków w zakresie: 

 podstaw materialnych i formalnych jednoczenia wiedzy w naukach o bezpieczeństwie, 

 inkluzywności poznania w naukach o bezpieczeństwie, 

 identyfikacji problemów kształcenia w ramach dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, 

 identyfikacji aktualnych i wymagających pilnego rozwiązania problemów praktyki 

bezpieczeństwa i obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych nauk 

o bezpieczeństwie, 

a jednocześnie wobec redukcji liczby dyscyplin naukowych w klasyfikacji nauki polskiej 

służącej nadawaniu stopni i tytułów naukowych, uznajemy za konieczną kontynuację 

systematycznego wykazywania potrzeb prowadzenia badań i osiągnięć w naukach  

o bezpieczeństwie, a także znaczenia dla praktyki bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa  

i państwa. 

 

Wyrażamy przekonanie, że osiągnięciu tego długofalowego celu sprzyja nasza cykliczna 

konferencja, organizowana corocznie z myślą o udziale szerokiego grona pracowników 

dydaktyczno-naukowych reprezentujących różne środowiska akademickie i dyscypliny 

naukowe oraz praktyków szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. 
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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 31 

marca 2019 r. na adres: warsztaty2019@uph.edu.pl   

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 15 kwietnia 2019 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 – VIII Warsztaty 2019” 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

1. pełny udział (rozdział w monografii (20 pkt.), przerwy kawowe, obiad w dniach 25-

26.04.2019 r., uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł 

2. obiad i przerwy kawowe w dniu 25.04.2019 r. – 100 zł 

3. uroczysta kolacja w dniu 25.04.2019 r. – 120 zł 

4. obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2019 r. – 70 zł 

5. 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 21 stron wraz ze słowami 

kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz afiliacją Autora 

należy złożyć do dnia 31 października 2019 r. na adres:  warsztaty2019@uph.edu.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 2019 r. 

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Renaty Tarasiuk, tel. 697 

031 471, e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl lub: warsztaty2019@uph.edu.pl 
 

Sekretariat: 

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

lub: warsztaty2019@uph.edu.pl) 

- mgr Paulina Ledwójcik – Zastępca Kierownika 

- mgr Eliza Kublik 

- mgr Marek Poleszczuk 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa 

w Konferencji Naukowej: 

   VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 
 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

na temat 

„Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie” 
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.Kontakt: e-mail ………………………………………............ nr telefonu …………….................... 

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

[  ] wygłoszenie referatu  [  ] uczestnictwo bierne        

[  ] pełny udział (publikacja, przerwy kawowe, obiad w dniach 25-26.04.2019 r., 

uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł 
[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 25.04.2019 r. – 100 zł 
[  ] uroczysta kolacja w dniu 25.04.2019 r. – 120 zł 
[  ] obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2019 r. – 70 zł 
[  ] opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do 

publikacji) – 150 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 

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

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe Uczestników VIII 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 przy ul. Konarskiego, reprezentowany przez 

Rektora. 

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

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.). 

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

realizacji i rozliczenia VIII 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 VIII 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 VIII 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 _____________ 2019 r.                               __________________________                     

                                                                                                                   czytelny podpis uczestnika     


