
 

 

 

Regulamin Konferencji Naukowej  

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia - nowe wyzwania” 
 

Warszawa, 24 marca 2015 r. 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Konferencja Naukowa „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia 

- nowe wyzwania”, zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją", odbywa się 24 marca 

2015 r., o godz. 9.30 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej  

w Warszawie. Obrady plenarne oraz dyskusje panelowe Konferencji mają miejsce  

w siedzibie tejże Uczelni, przy ul. Jagiellońskiej 82. 

1.2. Organizatorem Konferencji są władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej  

im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Gdyni. 

1.3. W skład komitetu naukowego konferencji wchodzą: 

 dr prof. UTH Iwona Przychocka (Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny 

Chodkowskiej w Warszawie), 

 dr Monika Filipowska (Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we 

Wrocławiu), 

 prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk (Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni), 

 dr Justyna Żylińska (Prorektor ds. Kierunków Społecznych Uczelni Techniczno-

Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Dziekan Wydziału Zarządzania  

i Logistyki), 

 gen. dr prof. UTH Stanisław Krysiński (Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku 

Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Prodziekan Wydziału 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), 

 gen. prof. dr hab. Tadeusz Jemioło (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), 

 dr hab. prof. UTH Jerzy Telep (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), 



 

 

 gen. dr prof. UTH Ryszard Grosset (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), 

 płk. dr hab. inż. prof. UTH Andrzej Włodarski (Katedra Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Wydział Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. 

Heleny Chodkowskiej), 

 gen. Marek Dukaczewski (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), 

 dr Marcin Anszczak (kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydziału 

Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej). 

 

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa 

 

2.1. Uczestnikami Konferencji są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, a także 

praktycy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa narodowego. 

2.2. Skuteczne dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji (czynnego i biernego) wymaga 

wypełnienia formularza rejestracji, znajdującego się na stronie internetowej konferencji (do 

10 marca 2015 r. uczestnictwo czynne; do 15 marca 2015 r. uczestnictwo bierne) i przesłania 

go na adres: konferencja.naukowa@uth.edu.pl oraz uiszczenia opłaty - w wysokości i w 

terminie, o którym mowa w punkcie 2.4. 

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do 

formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego. Organizator zobowiązuje 

się do utajnienia wszystkich informacji (danych) uzyskanych od rejestrującego, za 

wyłączeniem danych przeznaczonych do wpisu w katalogu konferencyjnym oraz 

umieszczonych w publikacji pokonferencyjnej. 

2.4. Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 2.2. wynosi 100 zł. Należy ją przesłać na 

konto Bank DnB NORD Polska S.A. 82 1370 1037 0000 1701 4081 8400, najpóźniej do 15 

marca 2013 r. W tytule przelewu należy zaznaczyć „Konferencja Naukowa Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia - nowe wyzwania", imię i nazwisko 

osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji. Opłata nie pokrywa 

kosztów dojazdu i noclegu.  

 

 



 

 

2.5. Po dokonaniu zgłoszenia i uiszczeniu opłaty, przesłany zostanie zwrotny mail 

potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia, 

należy kontaktować się z organizatorem Konferencji (konferencja.naukowa@uth.edu.pl). 

2.6. Na indywidualną prośbę Uczestnika Konferencji Organizator wystawi fakturę VAT za 

udział w konferencji. 

2.7. Uczestnik Konferencji może zrezygnować z uczestnictwa w niej. Oświadczenie  

o rezygnacji z udziału w Konferencji powinno być dokonane w formie pisemnej.  

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, dokonanego nie później niż 21 dni przed 

terminem planowanej konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. 

Natomiast w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym Uczestnikowi 

przysługuje zwrot pięćdziesięciu procent wpłaconej kwoty.  

2.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konferencji oraz odwołania jej, 

 w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż 20, a także wówczas, gdy 

wystąpią inne przyczyny od niego niezależne.  

 

3. Porządek konferencji oraz zasady wystąpień 

 

3.1. Konferencja, odbywa się 24 marca 2015 r. Składa się z trzech sesji plenarnych, 

zakończonych dyskusją. Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany Uczestnikom 

najpóźniej tydzień przed terminem konferencji, drogą mailową. 

3.3. Referaty przeznaczone do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać do 30 kwietnia 

2015 r. na adres: konferencja.naukowa@uth.edu.pl. Nie powinny one przekraczać 42 000 

znaków (razem ze spacjami i przypisami). 

Do referatów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (każde  

o objętości od 800 do 1200 znaków łącznie ze spacjami). Tekst należy nadesłać w postaci 

zapisu elektronicznego.  

3.4. Selekcji referatów do wygłoszenia na konferencji oraz do publikacji dokona komitet 

naukowy, o którym mowa w punkcie 1.3. O przyjęciu referatu Autor zostanie poinformowany 

drogą elektroniczną. 

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od Niego 

niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze 

strony Organizatora. 

 



 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

4.1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów 

porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem  

a Organizatorem. 

4.2. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. 

Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-

mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów 

komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji. 

 


