
CALL FOR PAPERS AND PARTICIPANTS 

 
Zaproszenie (Invitation):                                                

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXX międzynarodowej konferencji naukowej, która od prawie 
trzech dekad stała się miejscem zaangażowanych dyskusji nad wypracowywaniem nowych perspektyw poznania i opisu 
rzeczywistości społecznej.  

Każdorazowo podejmowane przez nas rozważania koncentrowały się nad kwestiami ześrodkowującymi aspekty 
bezpieczeństwa (współ)kształtujące praktyki naszego codziennego życia. Głównym aktorem podejmowanych przez nas 
rozważań są zawsze ‘grupy dyspozycyjne’ ulokowane w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych przestrzeniach 
społecznych. Przez cały ten okres potwierdzaliśmy aktywne zaangażowanie w stanowienie nauki sprzyjającej 
wzmacnianiu bezpieczeństwa jako dobra wspólnego stabilizującego struktury społeczne.  

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, władz samorządowych, terenowych organów 
administracji rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, którzy troszczą się o 
zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym jubileuszowym 
wydarzeniu naukowym, które jednocześnie uświetnia X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych. 

 

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  
 

Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką 
 

 Sociology of Dispositional Groups. Between theory of social sciences and practice 

Wydarzenie uświetnia X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych 
9–10 maja 2019 r. (May 9–10, 2019) 

Miejsca obrad: 1 dzień Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław; 2 dzień Hotel Orbita, Wejherowska 34, 54-239 Wrocław 

 

Patronat honorowy (Honorary patronage): 
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski  
 

Organizatorzy (Conference organisers): 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr  
Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika 
Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr 

Współorganizatorzy (Conference Co-Organizers):  
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski 
Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS   
Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie   
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 
Safety Project                                                                                     

Patronat medialny (Media patronage): 
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 
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Ratunkowe; Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała; Grupa 
Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka; Starostwo Powiatowe w Nysie, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. 

Opis konferencji (Conference issues): 
Organizowane już po raz XXX międzynarodowe wydarzenie naukowe opatrzyliśmy tytułem: „Socjologia 

grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką”. Jubileusz ten zachęca nas wszystkich do 
czynienia refleksji nad dokonaniami – chciałoby się rzec nowej, aczkolwiek już wiekowej i mocno ugruntowanej –  
perspektywy socjologii grup dyspozycyjnych. Pragniemy odnieść się zarówno do rozważań teoretycznych, jak i 
praktycznych ich implikacji. Dotychczas poczynione wysiłki nie tylko poszerzają wiedzę naukową, ale i weryfikują 
upowszechniane przez badaczy wyniki badań. Realizowane przedsięwzięcia niejako potwierdzają słuszność 
dokonanych wyborów, bowiem w ciągu lat wyłonił się nam niezwykle użyteczny konstrukt teoretyczny nie tylko dla 
socjologii. Przyjmując tutaj terminologię Ulricha Becka oraz Edgara Grande, wskazać należy, iż nie pozostawaliśmy 
„ślepi”1 na kwestie bezpieczeństwa. 

Socjologia jest ugruntowaną dyscypliną akademicką, ale nadal trwa debata nad jej statusem jako nauki, 
starając się określić przedmiot jej intelektualnych rozważań2. Trajektoria rozwoju socjologii jako nauki akademickiej 
kształtuje niezwykle bogatą i zróżnicowaną tradycję dociekań naukowych formowanych w konstrukcje 
poszczególnych subdyscyplin. Wciąż wyłaniają się nowe obszary socjologicznych eksploracji. Z kolei stworzony 
podział na subdyscypliny pozostaje nie tylko efektem przeobrażeń wynikających z uwarunkowań historycznych, ale 
także dostępnych zasobów kadrowych uczelni. Żywo manifestowane intelektualne aspiracje socjologów przyczyniły 
się do ukształtowania wzorców rozwijanych subdyscyplin naukowych, w myśl  określenia M. Shawa sociology in the 
specific sense3, niejednokrotnie wytyczając na nowo ich granice. Niezależnie od kwantyfikacji owych aktywności – 
czy nazwiemy je socjologią burżuazyjną, akademicką czy korporacyjną – usiłują one rozwiązać palące problemy 
społeczne. Działalność badaczy społecznych, reprezentujących różne dziedziny socjologii i podejmujących trudne 
wyzwania poznawcze, kształtuje wielość i różnorodność tożsamości tej nauki. 

Wielostronny rozwój socjologii stworzył korzystny klimat do wzrostu zainteresowania unikatowymi obszarami 
poznania naukowego. Z idei peryferyjnych czy zupełnie nowych pewne zagadnienia przeistaczają się w niezwykle 
interesujące obszary eksploracji socjologicznej. Wyzwanie takie zainicjowali socjologowie ośrodka wrocławskiego, 
którzy twórczo zaangażowali się w stanowienie programu intelektualnego socjologii grup dyspozycyjnych. Skupiając 
swoje badania nad dotąd nierozpatrywanymi zagadnieniami naukowymi podjęli się rozważań unikalnych na skalę 
światową zagadnień naukowych. Podejmowanie refleksji nad ‘grupami dyspozycyjno-mundurowymi’4 przez 
Zdzisława Zagórskiego czy ‘grup dyspozycyjnych’ przez Jana Maciejewskiego5 lub Zdzisława Morawskiego6 
przyczyniło się do ukształtowania nowej orientacji intelektualnej. Tworząc naukowy establishment, ci właśnie 
socjolodzy stali się ‘the Founding Fathers’ naszej rodzimej socjologii, określanej również mianem wrocławskiej szkoły 
socjologii grup dyspozycyjnych. Założyciele ci jednocześnie od początków swojej działalności skupiają wokół siebie 
coraz liczniejsze grono naukowców, którzy nie tylko rzucają intelektualne wyzwanie kształtowania i utrwalania 
nowego kierunku poznania naukowego, ale i integrują zmagania teoretyków oraz praktyków sfery bezpieczeństwa. 
Zakres zainteresowań tych badaczy jest obecnie niezmiernie szeroki. 

Rekonstruując program intelektualny wrocławskiego środowiska zwrócić należy baczną uwagę na pozycję 
Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna7, uznaną za magnum opus tej subdyscypliny naukowej. Donioślejszym 
wydarzeniem jest jednak instytucjonalizacja wrocławskiej szkoły socjologii grup dyspozycyjnych, co nastąpiło 29 
maja 2009 roku, kiedy Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wydał Zarządzenie nr 63 w sprawie utworzenia Zakładu 
Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Akt założycielski zobowiązał Dziekana WNS do powołania na stanowisko Kierownika Zakładu. Po 

                                                 
1 U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, tłum. A. Ochocki, Wyd. Scholar, Warszawa 
2009. 
2 B. Smart, Sociology, Phenomenology and Marxian Analysis: A Critical Discussion of the Theory and Practice of a Science of Society, Pub. 
Routledge, London 2013.  
3 M. Shaw, The coming crisis of radical sociology [in:] Ideology in social science : readings in critical social theory, Robin Blackburn (ed.),  Pub. 
Fontana-Collins, London 1972, p. 200. 
4 Z. Zagórski, Grupy dyspozycyjno-mundurowe w toku transformacji. Struktura segmentacyjna a kondycja społeczeństwa Trzeciej 
Rzeczpospolitej, [w:] Wojsko i inne grupy dyspozycyjne w perspektywie socjologicznej, red. Z. Zagórski, T. Leczykiewicz, Zeszyty Naukowe – 
Poglądy i doświadczenia. Wydanie specjalne, Wrocław: WSO im. T. Kościuszki, Wrocław 1999, s. 13–31. 
5 J. Maciejewski, Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 205. 
6 Z. Morawski, Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji 
formalnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 22. 
7 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, wyd. II poprawione, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014. 
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zaciągnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu Socjologii powołano na to stanowisko Jana Maciejewskiego. 
Wrocławska szkoła socjologiczna od przeszło dekady w instytucjonalnych okowach Uniwersytetu Wrocławskiego 
podejmuje wyzwania teoretyczne i praktyczne w formowaniu założeń socjologii grup dyspozycyjnych. Dokonując 
pobieżnej systematyzacji dorobku z obszaru socjologii grup dyspozycyjnych, wymienić powinniśmy liczne 
monografie, prace zbiorowe pod redakcją naukową, prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, artykuły 
naukowe czy recenzje prac naukowych.  

Wprowadzenie dyscypliny socjologii grup dyspozycyjnych wyrosło na wrocławskiej ‘niwie’ i zachowującej 
niezwykłą żywotność po dziś dzień. Jej rozwój dowodzi twórczej roli poznania naukowego. Zauważamy również 
doniosłość „wyłaniania się” socjologii grup dyspozycyjnych oraz jej siłę sprawczą scalania przedmiotu rozważań 
ześrodkowujących kwestie bezpieczeństwa wielu perspektyw naukowych. Poszukiwanie nowych kierunków namysłu 
teoretycznego nad przestrzenią kulturową zapewniania bezpieczeństwa publicznego zaprowadziło do myślenia w 
kategoriach zespolenia formacji, służb i organizacji poprzez wspólny mianownik dyspozycyjności. W przeciwieństwie 
do większości procesów uszczegóławiających wyłonienie socjologii grup dyspozycyjnych nie jest efektem podziału 
na mniejsze, bardziej zawężone kategorie analityczne w ramach socjologii. Za wyłonienie socjologii grup 
dyspozycyjnych odpowiedzialne są procesy związane z łączeniem oraz konsensualnym wypracowywaniem 
stanowisk naukowych. Ochrona dobra wspólnego i zapewnianie bezpieczeństwa jest pilną i ciągłą potrzebą. Bez 
nich niezwykle trudno jest egzystować, stąd konieczność całościowego oglądu tych kwestii na wielu poziomach 
rzeczywistości społecznej. Idea programu intelektualnego socjologii grup dyspozycyjnych opiera się więc na 
hybrydalnym odnoszeniu się do obszarów badawczych środowiska (nie)bezpieczeństwa8. Ten rodzaj poznania 
naukowego nie dokonuje się bowiem w próżni, lecz zależy od wielu kontekstów. 

Zastanawiając się nad fenomenem dyspozycyjności w sferze bezpieczeństwa publicznego, zauważamy 
uprawomocniające ją mechanizmy społeczne. Są one silnie zróżnicowane i poznawczo interesujące. Grupy 
dyspozycyjne, w języku Latoura aktanci czy w języku postkolonialnym – awatarzy, mają charakter hybrydyczny. To 
hybrydycznie ujmowanie aktorów „pierwszego planu” – ich tożsamości – realizuje ściśle określone wzory 
funkcjonowania społecznego, zmierzające do natychmiastowego przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom. 
Dyspozycyjność stanowi ten szczególny wspólny mianownik spajający te formacje w wieloczłonowy twór. Formacje 
te dążą do zapewnienia dominacji nad zarówno istniejącymi, jak i mogącymi się ujawnić siłami sprawczymi zagrożeń. 
Zagospodarowujemy więc tę „trzecią przestrzeń” nauki, jednocześnie obrazując specyfikę środowiska 
(nie)bezpieczeństwa. Nasze ulokowanie w tej „trzeciej przestrzeni” pozwala nam rozwijać ten obszar nauki i 
spoglądać na niego niezwykle krytycznie, bowiem bez wątpliwości, jakie towarzyszą nam, badaczom, nie możemy 
rozwijać nauki.  

Ten koncyliacyjny rozwój subdyscypliny zawdzięczamy zaangażowanym podmiotom – naukowcom, 
badaczom i ekspertom – dostrzegającym potrzebę nowego ujęcia fenomenu bezpieczeństwa. Podmioty te są bardzo 
zaangażowane w stanowienie wartości wiedzy o bezpieczeństwie, ukazują jego złożoność i bogactwo w znaczącym 
dorobku nauki. Przy czym nie umniejszamy wagi i znaczenia intelektualnych śladów przyczyniających się do 
instytucjonalizacji socjologii grup dyspozycyjnych. Szczególnie dziedzictwo socjologii wojska okazało się punktem 
wyjściowym do analiz innych wyspecjalizowanych podmiotów systemu bezpieczeństwa. Niewątpliwie jesteśmy 
świadkami dokonującej się zmiany społecznej, której następstwa przyczyniły się do reorientacji myśli naukowej w 
obszarze bezpieczeństwa. Siłę oddziaływania pionierskich orientacji teoretycznych w praktyce życia publicznego 
mierzyć możemy rozmachem realizowanych badań empirycznych. Zakres tych badań stale się poszerza i obejmuje 
Wojsko, Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Graniczną, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Ochotniczą 
Straż Pożarną, Ratownictwo Wodne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe i wielu innych. 

 

Obszary tematyczne konferencji (The thematic areas of the conference): 
Roszczenia co do oryginalności przyjętego podejścia naukowego wydają się nam uzasadnione. Czujemy 

jednak pewien niedosyt i dlatego zapraszamy Państwa do zaangażowania w planowane wydarzenie naukowe. 
Pragniemy zachęcić Państwa do wskazania praktycznych zastosowań teoretycznego konceptu socjologii grup 
dyspozycyjnych. Zapraszamy do składania propozycji wystąpień w następujących obszarach problemowych: 

                                                 
8 M. Stochmal, J. Maciejewski, Hybrydyzacja obszarów badawczych środowiska (nie)bezpieczeństwa nie tylko w dyscyplinie socjologii, 
„Historia i Polityka” 2018, nr 23 (30), s.. 87–101. Dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_i_Polityka/Historia_i_Polityka-r2018-t-
n23_(30)/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101.pdf (pobrano: 19.11.2018). 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Historia_i_Polityka/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Historia_i_Polityka/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101/Historia_i_Polityka-r2018-t-n23_(30)-s87-101.pdf
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 Orientacje badawcze sprzyjające rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa, jako dobra 
wspólnego (orientacja postpozytywistyczną, funkcjonalistyczna, strukturalistyczna, 
fenomenologiczna, epistemologiczna, refleksyjna, krytyczna itp.); 

 Dyrektywy metodologiczne w badaniach bezpieczeństwa; 

 Przejawy instytucjonalizacji stanów bezpieczeństwa; 

 Działania utrwalające i pogłębiające praktyki związane ze stanowieniem bezpieczeństwa; 

 Zastosowanie koncepcji socjologii grup dyspozycyjnych w badaniach empirycznych; 

  ‘Zewnętrzność’ bezpieczeństwa wobec pojedynczego aktora; 

 Reorientacje czy reintegracje kwestii ześrodkowujących problematykę bezpieczeństwa; 

 Wyobrażenia zbiorowe w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem; 

 Mechanizmy równoważące potencjał niebezpieczeństwa; 

 Adaptacja osiągnięć technologii i techniki w podejściu C-T-O;   

 Społeczne uwarunkowania naboru i selekcji do grup dyspozycyjnych; 

 Systemowe osadzenie władzy, kariery oraz autorytetu w sferze bezpieczeństwa; 

 Relacje społeczne z otoczeniem grup dyspozycyjnych9; 

 Jednostki samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa, 

 Edukacyjne i dydaktyczne  wyzwania wobec bezpieczeństwa, 

 Reminiscencje socjologii grup dyspozycyjnych; 

 Istotne pominięcia problemowe lokujące się pomiędzy teorią a praktyką bezpieczeństwa; 

 Inne zagadnienia, wpisujące się w obszar podejmowanych rozważań. 
 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na witrynach internetowych: 
http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia  
https://www.facebook.com/events/2105885839446705/  

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego (Chair of the of the scientific committee) 
 

JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski 
 

Prezydium Naukowe Konferencji (Scientific Presidium of the Conference): 
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – przewodniczący ze strony polskiej 
prof. dr hab. Maria PETRUFOVA – przewodnicząca ze strony słowackiej 
 

Komitet Naukowy Konferencji (The Scientific Committee of the Conference) 
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. 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 Marco LOMBARDI (Włochy), prof. zw. dr hab. Bogdan MACH, prof. zw. dr hab. 
Aleksander MANTERYS, 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. Francesco PIRA (Włochy), prof. zw. dr hab. 
inż., Józef PUTTERA, prof. zw. dr hab. Stanisław SAGAN, , prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA, , 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. Lech W. ZACHER,  prof. dr hab. Cristina Allemann-Ghionda (Niemcy), prof. dr hab. Evgienij 
BABOSOW (Białoruś), prof. dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ, prof. dr hab. Tomas BATA (Czechy), prof. dr 
hab. Włodzimierz CHOJNACKI, prof. dr Karol ČUKAN (Ministerstvo Obrany Slovenskej Republiky), prof. dr hab. 
Viechaslav CHEBATAROOV (Ukraina), prof. dr hab. Krzysztof CZEKAJ, prof. dr hab. Jacek DWORZECKI, prof. dr 
hab. Nina FIEDOTENKO (Rosja), prof. dr hab. Kazimierz FRIESKE, prof. dr hab. Marek GORZKO, prof. dr hab. 
Beata GLINKOWSKA,prof. dr Paola B. HELZEL (Włochy), prof. dr hab. Robert JANIK (IPEI Institut für Pädagogik, 
Niemcy), prof. dr Roman JASEK (Czechy), prof. dr hab. Siergiej KARAKOZOW (Rosja), prof. dr hab. Anna KLIM-

                                                 
9 J. Maciejewski, Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, wyd. II poprawione, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014,s. 57–58. 

http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia
https://www.facebook.com/events/2105885839446705/
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KLIMASZEWSKA, prof. dr hab. Ludmiła KOŁMOGOROWA (Rosja), prof. dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. dr 
hab. Katarzyna DOJWA-TURCZYŃSKA,  prof. dr hab. Lubow LOKTOVSKAKA (Ukraina), prof. dr hab. Viechaslav 
LYSASHENKO (Ukraina), prof. dr Bertholt LÖFFLER (Niemcy), prof. dr hab. Dorota MAJKA-ROSTEK, prof. dr hab. 
Vojtěch MALATEK (Czechy), , prof. dr Maria MARTIŃSKA (Słowacja), prof. dr hab. Józef MATIS (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. Urszula SOLER,  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. Joanna 
WYLEŻAŁEK, 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 Józef BALINT 
(Czechy), dr Mikoła GROMOV (Ukraina), dr Sylwia Gwoździewicz, dr Tadeusz IWANEK, dr Zuzana Koćková 
(Słowacja), dr Antoni KRASNY (Czechy), dr Zdzisław LUDZIEJEWSKI, dr Robert MAJKUT, dr inż. Zuzana 
NEMETHOVÁ (Słowacja), dr Olga NOWACZYK, dr Orazio ANANIA (Włochy), dr Piotr PIEŃKOWSKI, dr Vanda 
SMETANOVÁ (Słowacja), dr Ladislav SOHR (Czechy), dr inż. Edvard STAMM (Słowacja), dr Jarosław 
STELMACH, dr Małgorzata STOCHMAL, dr Krzysztof TOMASZYCKI, dr Aneta USS-LIK, dr Natasza VALENTOVA 
(Słowacja). 

 

Komitet Organizacyjny (Organizing committee)  
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (Chair of the organizing committee):  

Dr Małgorzata Stochmal 
+48 665-666-930 
e-mail: malgorzata.stochmal@uwr.edu.pl  
 

Z-ca przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego (Deputy Chair of the organizing committee):  
Dr Piotr Pieńkowski  
 

Sekretariat Konferencji (Secretariat of the Conference): 
Mgr Czesław Biłobran, mgr Karina Błażejczak, mgr Marek CZARKOWSKI, mgr Sławek Fiodorów, mgr 
Włodzimierz Jacek Głuch, mgr Jolanta Grebowiec Baffoni, mgr Daria Hofman, mgr Marlena Jureczka, 
Natalia Harasiumiuk, Karolina Konarska, Grzegorz Krzemiński, Hubert Głuch, Nikola Lalek, Agnieszka 
Ulejczyk, Urszula Mazurkiewicz.  

 

Rejestracja Uczestników (Registration for participants):  
1. Wzór formularza można pobrać na stronie: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia 

międzynarodowa konferencja naukowa  „Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk 
społecznych a praktyką”.  

2. Zgłoszenie należy przesłać na adres aknsns.uwr@gmail.com 
 

mailto:malgorzata.stochmal@uwr.edu.pl
http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia
mailto:aknsns.uwr@gmail.com
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Regulamin Konferencji (Regulations of the Conference): 
 
1) Konferencja odbędzie się w dniach 9–10 maja 2019 r. (czwartek i piątek) we Wrocławiu. 

2) W celu przygotowania imiennego zaproszenia proszę przesłać na adres 
aknsns.uwr@gmail.com  dane kontaktowe (imię, nazwisko, pełniona funkcja, nazwę instytucji 
oraz adres poczty elektronicznej). Strona internetowa koła: 
https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Dzialalnosc-studencka/Akademickie-Kolo-Naukowe-
Security--Society#  

3) Miejsce obrad Konferencji:  
A. 1 dzień obrad: Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 

50-137 Wrocław;  
B. 2 dzień obrad Hotel „Orbita”, Wejherowska 34, 54-239 Wrocław 

4) Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo w wymaganym 
terminie, dokona opłaty konferencyjnej oraz zostanie zakwalifikowany przez Radę Programową. 

5) Opłata za uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej: 

 Pełna odpłatność ze zniżką w wysokości 600,00 zł (uczestnictwo, wystąpienie, publikacja artykułu, 
materiały konferencyjne, dwudniowe wyżywienie, uroczysta kolacja, certyfikat); 

 Uczestnictwo bez publikacji 400,00 zł (uczestnictwo, wystąpienie, materiały konferencyjne, 
dwudniowe wyżywienie, uroczysta kolacja); 

 Publikacja 400,00 zł (bez uczestnictwa w konferencji); 

 Uczestnictwo bierne dla doktorantów i studentów 100,00 zł (materiały konferencyjne, bar kawowy, 
certyfikat uczestnictwa); 

 Opłaty należy przesłać na konto w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019: 
6) Dane do wpłat załączone są w karcie zgłoszenia. 
7) Złożenie artykułu do druku (w wymaganym terminie), a po pozytywnych recenzjach jego wydanie w 

pracy naukowej. 
8) W trakcie obrad sesji plenarnych przewiduje się wystąpienia od 10 do 15 minut w j. polskim, angielskim, 

niemieckim, rosyjskim, słowackim lub czeskim (bez tłumaczenia). 
9) Prezydium Konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania zgodności wystąpień oraz tekstów 

referatów z obszarem tematycznym XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej.  
10) Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Konferencję oraz noclegu.  
A. Rezerwacja noclegów w hotelu Orbita indywidualnie, jednak  liczba miejsc jest ograniczona (hasło 

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

B. Rezerwacja hoteli na terenie Wrocławia: https://www.kayak.pl/hotels  
C. Rezerwacja hosteli na terenie Wrocławia: http://www.hostele24.pl/Wroclaw  
D. Dojazd na konferencję: https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/  
11) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 
12) Harmonogram prac związanych z Konferencją jest następujący: 

 do 21.04.2019 (niedziela): 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 30.04.2019 należy dokonać opłaty konferencyjnej; 

 do  7.05.2019: przesyłanie pełnych tekstów referatów do publikacji oraz notki biograficznej z afiliacją 
miejsca pracy łącznie; 

 8.05.2019 (środa): możliwość rejestracji gości od godz. 17.00 –20.00 w przededniu konferencji; 

mailto:aknsns.uwr@gmail.com
https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Dzialalnosc-studencka/Akademickie-Kolo-Naukowe-Security--Society
https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Dzialalnosc-studencka/Akademickie-Kolo-Naukowe-Security--Society
http://www.orbita.pl/
file:///C:/Users/Sławek/AppData/Local/Temp/solo@hotels24.com.pl
https://www.kayak.pl/hotels
http://www.hostele24.pl/Wroclaw
https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/
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 9.05.2019 (czwartek): 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. 

 10.05.2019 (piątek): drugi dzień Konferencji, rozpoczęcie o godz. 10.00 

 do 31.12.2019r. – złożenie do druku oraz wydanie obu publikacji pokonferencyjnych. 
13) Językami roboczymi Konferencji są: polski, angielski, włoski, niemiecki, rosyjski, słowacki i czeski (bez 

tłumaczenia).  
14) Publikacja materiałów konferencyjnych zrealizowana zostanie w następującym schemacie: 
A. Czasopismo „Forum Socjologiczne” –  12 najlepszych, pozytywnie zrecenzowanych artykułów 

opublikowane zostaną w „Forum Socjologicznym” w numerze poświęconym problematyce konferencji. 
Dziedzina nauk społecznych - dyscyplina nauki socjologiczne. Link do strony czasopisma: 
http://fsoc.sjol.eu/catalog/forum-socjologiczne-31. „Forum Socjologiczne” posiada wskaźnik 5 punktów 
określonych na liście B MNISW.  

B. Pozostałe artykuły zakwalifikowane do druku po pozytywnych recenzjach wydane zostaną w serii 
„Socjologia”, w tomie sprofilowanej podserii Acta Universitatis Wratislaviensis „Grupy 
dyspozycyjne”, pod tytułem „Socjologia grup dyspozycyjnych. Dziedzina nauk społecznych - 
dyscyplina nauki socjologiczne (50%), nauki o bezpieczeństwie (50%).  Pomiędzy teorią nauk 
społecznych a praktyką” (praca zbiorowa pod redakcją naukową). 
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/  

C. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów do obu pozycji oraz sporządzania 
przypisów znajdują się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładkach: 

 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  
D. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MNiSW „ostateczny kształt wykazu czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przedstawiony 
zostanie w I połowie 2019 roku”.  

15) Objętość tekstów przygotowanych do druku: od połowy do całego arkusza wydawniczego (40 000 
znaków ze spacjami). Referat obligatoryjnie powinien zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku 
polskim i angielskim. 

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) Za wystąpienia oraz za publikację referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.  
18) W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty 

uczestnictwa w Konferencji. 
19) Zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji w wersji 

elektronicznej lub papierowej. 
20) Ochrona danych osobowych: W zgłoszeniu na konferencję Uczestnik wyraża swoją wolę w zakresie 

przetwarzania przez Uniwersytet Wrocławski danych osobowych.  
 
 

http://fsoc.sjol.eu/catalog/forum-socjologiczne-31
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/
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

