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ZAPROSZENIE – CALL FOR PAPERS 
 

 
 

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  
 

Partycypacja samorządu terytorialnego  
oraz grup dyspozycyjnych  

w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa 
 

Participation of local government  and dispositional groups  
 in shaping the state security system 

 
10–11 maja 2018 r. (May 10–11, 2018) Hotel Orbita, 

   ul. Wejherowska 34, Wrocław 
 

 
Organizatorzy (Organizers): 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Instytut Socjoligii Uniwersytetu Wrocławskiego 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr  
Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika 
Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr 

  
Współorganizatorzy (Co-Organizers): 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie       
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr 
Międzynarodowy  Instytut  Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w 
Warszawie  
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski 
Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS 
Safety Project  

 

Patronat medialny: 
Dwumiesięcznik „Ochrona Mienia i Informacji” – Grupa Wydawnicza Euro – Media Warszawa 

 

Partnerzy Konferencji (Partners of Conference):                                                

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka; Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Karkonoska; Państwowa 
Straż Pożarna; Pogotowie Ratunkowe; Policja Dolnośląska; Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej; 
Służba Więzienna; Straż Graniczna; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; Drogowe Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe; Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała; Grupa Ratownictwa 
Specjalistycznego OSP Starówka; Starostwo Powiatowe w Nysie 
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Koncepcja tematyczna  XXIX  Konferencji 
 

Problematyka współczesnych badań naukowych podejmowana w środowisku 
(nie)bezpieczeństwa złożonym z kontinuum stanów – ryzyka – kryzysu – zagrożenia – niebezpieczeństwa 
w dalszym ciągu pozostaje niezmiennie ważnym problemem społecznym1. Reżim sił współtworzących 
niebezpieczeństwo na obszarze państwa wymaga zastosowania przeciwstawnych sił równoważących 
negatywne wpływy. Takie działania wykonują grupy dyspozycyjne cywilnego, paramilitarnego oraz 
militarnego systemu bezpieczeństwa państwa. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa są działaniami permanentnymi, wymagającymi realizacji 
ciągłych zadań na rzecz jego utrzymywania oraz wzmacniania. Aby realizować skutecznie ten cel, 
konieczny jest ciągły namysł krytyczny oraz podejmowanie systematycznych, wcześniej „ćwiczonych” 
działań w celu ochrony i obronny społecznego krajobrazu. Wiele problemów dotyczących różnorodnych 
zagrożeń bezpieczeństwa może być rozwiązanych wyłącznie profesjonalnie, niwelując luki sprzyjające 
generowaniu gróźb niebezpieczeństwa destabilizujących struktury społeczne. Samorząd terytorialny 
i  grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa 
w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym ciężarem, którego nie może 
udźwignąć indywidualna jednostka życia społecznego, dlatego te trudne zadania przejmuje administracja 
publiczna. 

W obliczu powyższych uwarunkowań samorząd terytorialny stoi przed wyzwaniem odgrywania 
roli gospodarza określonego terytorium, a jednocześnie posiada legitymizację użycia dla efektywnej 
współpracy  grup dyspozycyjnych działających na tym terenie. Zasadność działań grup dyspozycyjnych 
wynika przede wszystkim ze zmian społeczno-demograficznych oraz z zagrożeń będących skutkiem 
rozwoju cywilizacyjnego, przejawiającego się w rozbudowie infrastruktury niezbędnej mieszkańcom do 
życia2, która jednocześnie ma charakter infrastruktury krytycznej, podatnej na nowe i nagle się 
ujawniające zagrożenia. Także w obliczu przemian cywilizacyjnych zachodzących zarówno na poziomie 
makro-, jak i mikrospołecznym ważne jest skuteczne współdziałanie owych grup dyspozycyjnych 
z organami samorządu terytorialnego, tym bardziej że struktury państwowe nieustannie zmagają się 
z występującymi zagrożeniami. Wypracowanie odpowiednich warunków oraz współpraca administracji 
samorządowej z funkcjonującymi w systemie militarnym, paramilitarnym oraz cywilnym grupami 
dyspozycyjnymi decyduje o stanie bezpieczeństwa w państwie. Niezliczone bowiem zmiany społeczne 
zachodzące w postrzeganiu i analizowaniu funkcjonowania powyższych struktur dyspozycyjnych  
dostarczają wielu inspiracji dla badaczy z dyscypliny nauk społecznych. Istotne staje się zatem podjęcie 
zagadnienia bezpieczeństwa, które ma bezdyskusyjny wpływ na kreowanie poczucia jego stanu 
w państwie. Wypracowane programy edukacyjne i profilaktyczne czy też działania formalne nie przyniosą 
oczekiwanych rezultatów, jeśli przekonanie o konieczności współdziałania nie będzie istniało 
w świadomości członków społeczeństwa. Bezpieczeństwo rozumiane w ten sposób ma więc utylitarny 
charakter, podzielany przez członków społeczności, a także jest ich kolektywną własnością. Po drugie 
bezpieczeństwo, spełniając kryterium zewnętrzności, istnieje niezależnie od jakości stanu świadomości 
członków zbiorowości, a swoista potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest niezbędna dla dalszego rozwoju 
społecznego. Ostatnią cechą bezpieczeństwa jako faktu społecznego jest przymusowość, a nawet 
presja3. Jednostki czy też grupy łamiące przyjęty na określonym terytorium ład społeczny ponoszą 
konsekwencje wynikające z sankcji społecznych. 

Głównym celem tegorocznej, już XXIX Konferencji, będzie eksploracja zagadnień związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w państwie przy współpracy samorządów terytorialnych oraz 
podmiotów predysponowanych do realizacji tego typu zadań na poziomie makrospołecznym. Przemiany 
w sferze bezpieczeństwa kształtują takie uwarunkowania, które mają na celu wzmacnianie korzystnych 
warunków rozwoju nie tylko społecznego, ale i cywilizacyjnego w danym państwie.  

Środowisko (nie)bezpieczeństwa pozostaje swoistym polem sił oddziałujących na struktury 
społeczne i czyniących je bezpiecznymi bądź nie, za pomocą „fizjonomicznych” zjawisk określanych 

                                                 
1 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2014, s. 204. 
2 Ibidem, s. 63. 
3 P. Sztompka, Socjologia analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 232. 
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mianem ryzyka, kryzysu czy też zagrożeń. W obrębie struktur społecznych aktorzy realizują polityki 
bezpieczeństwa poprzez logikę dyspozycyjnych działań zmierzających do opanowania reżimu sił 
niebezpiecznych, przejmując nad nimi kontrolę za pomocą nawet nadzwyczajnych środków. Polityki 
bezpieczeństwa ukierunkowane są na realizację pilnych potrzeb i oczekiwań społeczności 
współtworzących ramy wspólnotowego życia. Tak więc poczucie bezpieczeństwa państwa w przestrzeni 
społecznej pozostaje wyraźnym wskaźnikiem kondycji współczesnego społeczeństwa. 

Pomimo że termin bezpieczeństwo mieści się w szerszym systemie znaczeń, to naszą intencją 
jest wskazanie, jak „tradycyjne bezpieczeństwo” jest konstruowane w kontekstach strukturalnych 
społeczeństwa, w miejscach, gdzie styka się realna groźba niebezpieczeństwa z owym potencjałem grup 
dyspozycyjnych zdolnych do ich przezwyciężenia. Pragniemy skłonić Państwa do autonomicznego 
namysłu o bezpieczeństwie, w którym uwypuklać się będą wszelkie aspekty realizowanej ochrony dóbr 
wspólnych w państwie i gdzie naukowy krytycyzm wniesie swoistą „wartość dodaną” do rozważanych 
problemów, która może  się egzemplifikować  w praktycznym ich realizowaniu.  
 
 
Obszary tematyczne konferencji (The thematic areas of the conference): 

 Współdziałanie instytucji samorządu terytorialnego z grupami dyspozycyjnymi na rzecz bezpieczeństwa 
państwa; 

 Organizacja bezpieczeństwa w samorządowym zakresie; 

 Bezpieczeństwo jako „fakt społeczny”; 

 „Ludzkie” uwarunkowania współdziałania na rzecz bezpieczeństwa; 

 Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w państwie;  

 Specyfika funkcjonowania ochotniczych grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa; 

 Problematyka rosnącej feminizacji w grupach dyspozycyjnych militarnego, paramilitarnego i cywilnego 
systemu bezpieczeństwa państwa; 

 „Świadomość zbiorowa aktorów” wobec zagrożeń i inicjatywy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa 

państwa; 

 Kapitał społeczny i kulturowy w stanowieniu bezpieczeństwa państwa; 

 Wyodrębnianie się samorządowych formacji obronnych jako odpowiedź na współczesne zagrożenia; 

 Partycypacja obywatelska w kształtowaniu bezpieczeństwa; 

 Praktyczne rozwiązania niedostatku bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia społecznego; 

 Sfera zagrożenia współczesnym terroryzmem w państwie; 

 Rola samorządu terytorialnego i grup dyspozycyjnych w działaniach antyterrorystycznych; 

 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej; 

 Inne obszary badawcze włączające się w główny nurt naukowy konferencji. 
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Prezydium Naukowe Konferencji (Scientific Presidium of the Conference): 
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – przewodniczący ze strony polskiej 
prof. dr hab. Józef MATIS – przewodniczący ze strony słowackiej 

 
Komitet Naukowy Konferencji (The Scientific Committee of the Conference)  
Prof. zw. dr hab. Ryszard BERA, prof. zw. dr hab. Robert BORKOWSKI, prof. zw. dr hab. Felicjan BYLOK, prof. zw. dr hab. 
Marian CIEŚLARCZYK, prof. zw. dr hab. Henryk ĆWIĘK, prof. zw. dr hab. Małgorzata FUSZARA, prof. zw. dr hab. Tomasz 
GOBAN-KLAS, prof. zw. dr hab. Marian GOLKA, prof. zw. dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI, prof. zw. dr hab. Jerzy JASKIERNIA, 
prof. zw. dr hab. inż. Vojtech JURCAK (Słowacja), prof. zw. dr hab. Maciej KALINA, prof. zw. dr hab. Krzysztof KICIŃSKI, prof. 
zw. dr hab. Jerzy KONIECZNY, prof. zw. dr hab. Andrzej KOZERA, prof. zw. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI, prof. zw. dr hab. 
Zbigniew KURCZ, prof. zw. dr hab. Stanisław KWIATKOWSKI, prof. zw. dr hab. Daniel MARKOWSKI, prof. zw. dr hab. Janusz 
MARIAŃSKI, prof. zw. dr hab. Andrzej MISIUK, prof. zw. dr Marina NUCIARII (Włochy), prof. zw. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, 
prof. zw. dr hab. inż., Józef PUTTERA, prof. zw. dr hab. Stanisław SAGAN, prof. zw. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, prof. zw. dr 
hab. Jadwiga STAWNICKA, prof. zw. dr hab. Irina SURINA, prof. zw. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI, prof. zw. dr hab. Janusz 
SZTUMSKI, prof. zw. dr hab. Bogdan SZULC, prof. zw. dr hab. Wiktor TARANTIJ (Białoruś), prof. zw. dr  hab. Elżbieta URA, prof. 
zw. dr hab. Danuta WALCZAK-DURAJ, prof. zw .dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, prof. zw. dr  hab. Lech W. ZACHER, prof. zw. dr 
hab. Zenon ZAMIAR, prof. zw. dr hab. Kazimierz ŻEGNAŁEK, prof. dr hab. Cristina ALLEMANN-GHIONDA (Niemcy), prof. dr 
hab. Evgienij BABOSOW (Białoruś), prof. dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ, prof. dr hab. Tomas BATA(University i Zlin, 
Czechy), prof. dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI, prof. dr Karol ČUKAN (Ministerstvo Obrany Slovenskej Republiky), prof. dr hab. 
Krzysztof CZEKAJ, prof. dr hab. Jacek DWORZECKI, prof. dr hab. Nina FIEDOTENKO (Rosja), prof. dr hab. Kazimierz FRIESKE, 
prof. dr hab. n. med. Robert GAŁĄZKOWSKI prof. dr hab. Marek GORZKO, prof. dr Paola B. HELZEL (Włochy), prof. dr hab. Jan 
J. JACKO, prof. dr hab. Robert JANIK (Universität Hamburg, Niemcy), prof. dr Roman JASEK (Czechy), prof. dr hab. Siergiej 
KARAKOZOW (Rosja), prof. dr hab. Anna KLIM-KLIMASZEWSKA, prof. dr hab. Ludmiła KOŁMOGOROWA (Rosja), prof. dr hab. 
Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. dr hab. Katarzyna DOJWA-TURCZYŃSKA, prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ, prof. dr hab. 
Lubow LOKTOVSKAKA (Ukraina), prof. dr Bertholt LÖFFLER (Niemcy), prof. dr hab. Dorota MAJKA-ROSTEK, prof. dr hab. 
Vojtěch MALATEK (Czechy), prof. dr hab. Wojciech MALISZEWSKI, prof. dr hab. Marian MARCINKOWSKI, prof. dr Maria 
MARTINSKA (Słowacja), prof. dr Janusz MIKA (Czechy), prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK, prof. dr hab. Karol MURDZA 
(Słowacja), prof. dr hab. Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC, prof. dr hab. Izabela NOWICKA, prof. dr hab. Ivan PANKEVYCH 
(Ukraina), prof. dr hab. Stanisław PIEPRZNY, prof. dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. dr hab. Marzena PIOTROWSKA-
TRYBULL, prof. dr hab Juliusz PIWOWARSKI, prof. dr hab. Elżbieta POSŁUSZNA, prof. dr hab. Wanda RUSIECKA (Białoruś), 
prof. dr hab. Radosław SALINGER (Czechy), prof. dr hab. Viktoria SERZHANOVA, prof. dr hab. Piotr SIEMIĄTKOWSKI, prof. dr 
hab. Franciszek SKVRNDA (Słowacja), prof. dr hab. Zenon TREJNIS, prof. dr hab. Paweł TURCZYŃSKI, prof. dr hab. Konrad 
RACZKOWSKI, prof. dr Samuel UHRIN (Słowacja), prof. dr Nataliya VOLENKO (Ukraina), prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-
PAŹ, prof. dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI, prof. dr hab. Danuta ZALEWSKA, prof. dr Wasyl ZAPLTYNSKY (Ukraina), prof. dr 
Tatiana ZIELENOVA (Federacja Rosyjska), prof. dr hab. Józef ZIELIŃSKI, dr Jozef BALINT (Czechy), dr Bartłomiej 
BARCZYŃSKI, dr Tomasz BĄK, dr Ryszard BEŁDZIKOWSKI, dr Małgorzata BOROWIK, dr Danuta BUKOWIECKA, dr Adam 
BUJAK, dr Beata CZUBA, dr Mikoła GROMOV (Ukraina), dr Sylwia GWOŹDZIEWICZ, dr Tadeusz IWANEK, dr Zuzana 
KOCKOVÁ (Słowacja), dr Marzena KORDACZUK-WĄS, dr inż. Antoni KRASNY (Czechy), dr Zbigniew KUŹNIAR, dr Marian 
LUTOSTAŃSKI, dr Andrey LYMAR, dr Agnieszka ŁAPIŃSKA, dr Piotr ŁAPIŃSKI, dr Robert MAJKUT, dr Krzysztof MARCINIAK, 
dr inż. Zuzana NEMETHOVÁ (Słowacja), dr Olga NOWACZYK, dr Waldemar NOWOSIELSKI, dr Piotr PIEŃKOWSKI, dr Piotr 
PERTEK, dr Vanda SMETANOVÁ (Słowacja), dr Ladislav SOHR (Czechy), dr Adam SOKOŁOWSKI, dr inż. Edvard STAMM 
(Słowacja), dr Jarosław STELMACH, dr Małgorzata STOCHMAL, dr Krzysztof ŚWIDERSKI, dr Władysław TKACZEW,  dr Patryk 
TOMASZEWSKI, dr Krzysztof TOMASZYCKI, dr Lidia PAWELEC, dr Małgorzata TOMECKA, dr Natasza VALENTOVA 
(Słowacja), dr Jan WILK, dr Irena WOLSKA-ZOGATA, dr Monika ZAWARTKA. 
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Komitet Organizacyjny (Organizing committee)  
Przewodnicząca (Chair of the organizing committee):  

Agnieszka Sokołowska 

Z-ca przewodniczącej (Deputy Chair of the organizing committee):  

Dr Monika Zawartka 

Dr Olga Nowaczyk 

Dr inż. Jarosław Stelmach 

 

Sekretariat Konferencji (Secretariat of the Conference): 

mgr Karina Błażejczak, mgr Sławomir Fiodorów, mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni, mgr  Daria Hofman,  

mgr Marlena Jureczka, mgr Anna Krawczyk, mgr Aneta Urbaniak, Natalia Harasimiuk, Karolina Konarska 

 

Regulamin Konferencji: 

1) Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 maja 2018 r. we Wrocławiu. 

2) W celu przygotowania imiennego zaproszenia proszę przesłać na adres 

konferencja.grupydyspozycyjne@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, pełniona funkcja, nazwę instytucji 

oraz adres poczty elektronicznej). 

3) Miejsce obrad Konferencji: Hotel „ORBITA” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu. 

4) Zgłoszenia na Konferencję prosimy przesyłać na przygotowanym formularzu na adres poczty elektronicznej: 

konferencja.grupydyspozycyjne@gmail.com  

5) Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo w wymaganym terminie (na 

załączonym wzorze karty zgłoszenia) oraz dokona opłaty konferencyjnej. 

6) W trakcie obrad sesji plenarnych przewiduje się wystąpienia do 15 minut w języku polskim, angielskim, 

niemieckim, rosyjskim, słowackim lub czeskim (bez tłumaczenia). 

7) Prezydium Konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania zgodności wystąpień oraz tekstów referatów 

z obszarem tematycznym XXIX Międzynarodowej Konferencji.  

8) Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Konferencję oraz noclegu. Rezerwacja noclegów możliwa 

indywidualnie (hasło konferencja „Grupy dyspozycyjne”: http://www.orbita.pl, solo@hotels24.com.pl) 

9) Za świadczone w czasie konferencji dodatkowe usługi (np. minibary w pokojach, rozmowy telefoniczne i inne 

usługi zamawiane bezpośrednio przez uczestników Konferencji) płacą indywidualnie uczestnicy Konferencji 

według cennika hotelu :Orbita”. (Można zamawiać posiłki wegetariańskie bez dodatkowych opłat). 

10) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu. 

11) Harmonogram prac związanych z Konferencją jest następujący: 

 do 23.04.2018: zgłoszenie wystąpienia (w języku polskim oraz języku angielskim, zgodnie z formatką karty 

zgłoszenia) oraz uiszczenie opłat związanych z konferencją (numer Konferencji i konta w karcie zgłoszenia). 

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników. 

 do 30.04.2018 należy dokonać opłaty konferencyjnej; 

 do  7.05. 2018: przesyłanie pełnych tekstów referatów do publikacji oraz notki biograficznej z afiliacją miejsca 

pracy łącznie (do przekazania z wydrukiem podczas konferencji); 

 9.05.2018: rejestracja gości od godz. 17.00 –20.00; 

 11.05.2018: w pierwszym dniu Konferencji rejestracja w godz. 9.30–10.00. Rejestracja o godzinie 10.00 zostaje 

zamknięta. Uroczyste otwarcie  konferencji rozpoczyna się o godz. 10.00. 

12) Językami roboczymi Konferencji są: polski, angielski, włoski, niemiecki, rosyjski, słowacki i czeski (bez 

tłumaczenia).  

 

http://www.orbita.pl/
file:///C:/Users/Sławek/AppData/Local/Temp/solo@hotels24.com.pl
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13) Typy publikacji przyjmowane do druku: 

A. Oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań 
o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Do tego typu zaliczyć 
należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne, eseje naukowe oraz studia 
przypadków. 

B. Artykuł przeglądowy –  artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy 
w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki 
oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań. 

C. Komunikat o wynikach badań –  krótki (zwykle od 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne 
rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych 
badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne. 

D. Glosa lub komentarz prawniczy –   artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań 
o charakterze analitycznym. 

E. Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) –  artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę 
publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji 
polemicznej. 

F. Recenzja – publikacja zawierająca powydawniczą analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła 
literackiego lub dzieła sztuki, nie spełniająca wymogów artykułu naukowego. 

G. Artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników 
niebędących specjalistami w danej dziedzinie. 

H. Materiał redakcyjny – publikacja prezentująca stanowisko zespołu redakcyjnego czasopisma, w tym 
edytoriale, przedmowy i posłowia oraz listy od redakcji.   

I. Informacja – krótkie publikacje o charakterze informacyjnym, zapowiadającym lub 
sprawozdawczym, w tym nekrologi oraz zapowiedzi i sprawozdania dotyczące konferencji, zjazdu lub 
innego wydarzenia. 

J. Inne – errata, hasło encyklopedyczne, noty biograficzne, abstrakty konferencyjne oraz pozostałe 
artykuły nie dające się zaklasyfikować jako 1-94. 

14) Objętość tekstów przygotowanych do druku: maksymalnie do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron 

znormalizowanego tekstu komputerowego, czcionka 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, akapit 0). 

Referat obligatoryjnie powinien zawierać wymagany wzór abstraktu. 

15) Przy opracowywaniu referatów należy korzystać z ustaleń Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, braki 

w tym zakresie dyskwalifikują tekst. Wytyczne dla autorów oraz zasady sporządzania maszynopisu: 

Informacje dla Autorów: http://www.wuwr.com.pl/pages/dla-autorow-1.html 

Przygotowanie tekstu: http://www.wuwr.com.pl/pages/wskazowki-techniczne-4.html 

Bibliografia i przypisy: http://www.wuwr.com.pl/pages/-bibliografia-i-przypisy-5.html  

Korekta autorska: http://www.wuwr.com.pl/pages/korekta-autorska-14.html  

16) Referat należy opatrzyć pełną afiliacją autora (autorów): tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, reprezentowana 

instytucja, adres e-mail (szczegółowe dane osobowe dla potrzeb prac redakcyjnych).  

17) Przesłane materiały, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Wrocławskiego w podserii „Grupy dyspozycyjne” (15 pkt. 5) 

18) Za wystąpienia oraz za publikację referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.  

19) W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty uczestnictwa 

w Konferencji. 

20) Zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji w wersji 

elektronicznej. 

                                                 
4 https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/info/polski-wspolczynnik-wplywu/typy-artykulow  
5 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych z 
dnia 12 grudnia 2016r. Dz.U. poz. 2154. 

http://www.wuwr.com.pl/pages/dla-autorow-1.html
http://www.wuwr.com.pl/pages/wskazowki-techniczne-4.html
http://www.wuwr.com.pl/pages/-bibliografia-i-przypisy-5.html
http://www.wuwr.com.pl/pages/korekta-autorska-14.html
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Karta zgłoszenia udziału w XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej: 
Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych 

 w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa 
10–11 maja 2018 r. 

 
Nazwisko i imię: ............................................................................................  
Tytuł, stopień naukowy: ................................................................................  
E-mail: ...........................................................................................................  
Telefon kontaktowy: .....................................................................................  
Reprezentowana Instytucja: ..........................................................................  
 

Forma udziału w konferencji: (można zaznaczyć znakiem X6 więcej niż jedną opcję):  

 wygłoszenie referatu 

 referat do druku 

 uczestnictwo bierne 

Pełna opłata konferencyjna: 600,00 zł (ok. 145 Euro);  
[500 zł (ok. 120 Euro) dla doktorantów i studentów] 

 (bar kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja pierwszym dniu, recenzowana 
publikacja 15 pkt.7). 

Opłata konferencyjna bez publikacji : 400,00 zł (ok. 96 Euro) 
[300 zł (ok. 72 Euro) dla doktorantów i studentów] 

Opłata jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. 

Numery kont bankowych: 
Konto złotówkowe: Konto walutowe: 

 (wg kursu euro w dniu opłaty) 
BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław 

Ul. Kuźnicza 17/19 
50-950 Wrocław 

09 1090 2503 0000 0001 1110 6022 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Wrocław 
Ul. Rynek 9/11 

50-950 Wrocław 
PL 56 1090 2398 0000 0001 1108 0646 

Kod Swift: WBK PPL PP 

W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać „7003/2050/18”. 
Dane do faktury: 
Nazwa instytucji  ...................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
Adres  ...................................................................................................................  
NIP  .......................................................................................................................  

                                                 
6 „Kliknąć” lewym przyciskiem na kwadrat, wybrać opcję „właściwości”, wybrać opcję „zaznaczone”, potwierdzić „ok”.  
7 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i 

uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych z dnia 12 grudnia 2016r. 
Dz.U. poz. 2154. 



8 

Upoważniam Uniwersytet Wrocławski do wystawienia rachunku za udział w ww. konferencji bez 
podpisu odbiorcy.  

Życzenia i uwagi ....................................................................................................  
Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją 

Konferencji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 
833, ze zm.) oraz akceptuję warunki uczestnictwa w Konferencji. 

Data i  podpis uczestnika konferencji  

…………….......................................... 
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Zgłoszenie wystąpienia/referatu8: 
 

Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych 
w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych 

(The cooperation of local government and dispositional groups ensure 
the safety of local communities) 

 
Zgłaszam następujący temat referatu i/lub wystąpienia: 
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
Notki biograficzna z afiliacją miejsca pracy: .....................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
Język polski: 
Streszczenie (min. 1500 max. 3000 znaków) według schematu: 
Cel:  
Wprowadzenie: 
Metodologia: 
Wnioski:  
Słowa kluczowe:  
Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy, artykuł przeglądowy, komunikat o wynikach badań, glosa 
lub komentarz prawniczy, artykuł recenzyjny (recenzja naukowa), recenzja, artykuł 
popularnonaukowy, materiał redakcyjny, informacja, inne (errata, hasło encyklopedyczne, noty 
biograficzne, abstrakty konferencyjne oraz pozostałe artykuły niedające się zaklasyfikować jako 1-9)9. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Język angielski: 
Title of article: ..........................................................................................................................  
Abstract (min. 1500 max. 3000 characters) according to the scheme: 
Objective: 
Introduction:  
Methodology:  
Conclusions:  
Keywords:  
Type of article:  

 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

 

   

                                                 
8 Niepotrzebne usunąć. 
9 https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/info/polski-wspolczynnik-wplywu/typy-artykulow  

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/info/polski-wspolczynnik-wplywu/typy-artykulow

