
 

EUROPA W PRZESTRZENI PRAWNEJ, 

POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ  

Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 

Miejsce obrad 
Centrum Leonardo da Vinci 

Podzamcze 45, Chęciny  

 22-23 czerwca 2016 r. 

 

Patronat honorowy: 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach 

prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra 

 

 

 

 

 

 

  



 

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału 

w III Ogólnopolskiej Konferencji „Europa w przestrzeni prawnej, politycznej, 

i gospodarczej. Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”. 

W ciągu wielu lat Unia Europejska stopniowo tworzyła własną politykę 

zagraniczną i bezpieczeństwa, dzięki czemu na arenie międzynarodowej może mówić 

jednym głosem i działać jednomyślnie. Współpraca 28 państw członkowskich UE może 

wywierać o wiele większy wpływ na wydarzenia światowe, niż gdyby każde z tych państw 

działało w pojedynkę. Czy Unii Europejskiej udaje się realizować stawiane sobie cele? 

Przed Europą wciąż stoją zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa, mające swe źródło 

w napięciach społecznych, antagonizmach religijnych i etnicznych, konfliktach 

politycznych i kryzysach ekonomicznych. Zacieśniając współpracę, kraje Unii 

Europejskiej stają więc przed coraz liczniejszymi problemami, które wspólną politykę 

czynią coraz trudniejszą. Celem konferencji będzie próba poruszenia zagadnień, 

dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego, ekologicznego 

i socjalnego, a także bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw Unii 

Europejskiej.   

Celem tegorocznej konferencji jest próba analizy polityki bezpieczeństwa w Unii 

Europejskiej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, skoncentrowanych w obrębie 

nauk społecznych. Dlatego do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy przedstawicieli 

nauk: prawnych, historycznych, ekonomicznych i politycznych, których 

doświadczenie i wiedza wzbogacą dotychczasowe badania nad bezpieczeństwem 

europejskim. 

Wskazane powyżej kwestie, a zapewne też wiele innych zagadnień stanowić 

będzie przedmiot wystąpień i dyskusji podczas naszej konferencji, która jak mamy 

nadzieję, będzie także okazją do zacieśnienia współpracy z badaczami zajmującymi się 

powyższą problematykę. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: 

 

http://konferencjakkep.weebly.com/konferencja-czerwiec-2016.html 

 

Zgłoszenie udziału należy przesłać do 20.05.2016 r. na adres e-mail:  

 

konferencjakkep@gmail.com 

 

Ogranizatorzy: 

Prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś 

Dr Magdalena Tomala 

Tel: 605 6666 77 

Mail: magdalena2828@gmail.com 

Dr Joanna Grzela 

Dr Tomasz Pawłuszko 

Dr Beata Rogowska 

Dr Maryana Prokop 

                DZIEKAN 

Prof. UJK dr hab. Wojciech 

Saletra 

 



 

Terminarz: 

Do 20.05.2016 r. – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych  

Do 30.05.2016 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł  

Do 30.09.2016 r. – przyjmowanie artykułów do druku 

 

Ramowy program konferencji: 
 

22 czerwca 2016 r. (środa)  
14.30 – rejestracja uczestników  

15.00 – uroczyste otwarcie konferencji  

15.30-17.00 – I sesja plenarna 

17.00-17.15 – przerwa na kawę 

17.15-18.45 – II sesja plenarna 

19.00 – uroczysta kolacja  
 

23 czerwca 2016 (czwartek)  
9.00-11.00 – sesje panelowe 

11.00-11.15 – przerwa na kawę 

11.15-13.15 – sesje panelowe  

13.15-13.45 –  zakończenie konferencji  

14.00 – obiad  
 

 

Informacje o programie, sposobie dojazdu do Podzamcza Chęcińskiego prześlemy do 

Państwa do 10 czerwca 2016 r. 
 

Do formularza zgłoszeniowego prosimy o dołączenie potwierdzenia wniesienia 

opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu w Centrum 

Leonardo da Vinci, Podzamcze, koszt 120 zł (wraz ze śniadaniem) 
 

Uczestników konferencji serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskich 

Europeistycznych Warsztatach Naukowych, które odbędą się w dniach 21-22.06.2016 r.  

 

http://konferencjakkep.weebly.com/warsztaty-metodologiczne-2016.html 

 

Opłata za udział w konferencji: 

Udział w konferencji obejmuje wyżywienie w tym uroczystą kolację, bufet kawowy, 

materiały konferencyjne oraz recenzowaną publikację co wiąże się z dokonaniem do 

30.05.2016 r. opłaty 350 zł+opłata za hotel  na poniżej podane konto: 

 
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  

UL. S. ŻEROMSKIEGO 5,  25-369 KIELCE  
Numer konta: Raifeissen Bank Polska S.A    

  48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 
SUBKONTO: 119 

 

Uwaga, ważne! 
Na fakturze będą umieszczone informacje dotyczące osoby bądź instytucji, jakie znajdują się na przelewie 

bankowym, skąd wpłynęły środki finansowe do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku 

z tym prosimy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem tej instytucji/osoby, która finansuje udział w 

konferencji. Wnoszący opłatę konferencyjną w tytule przelewu wpisuje nazwę jednostki wpłacającej 

(nazwę uczelni lub innej instytucji) lub osobę oraz jej adres (miejscowość, ulica, nr) i NIP, na które dane 

będzie wystawiona faktura. 



 

 EUROPA W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ,  

GOSPODARCZEJ I PRAWNEJ. 

Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 

Centrum Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin,  
22-23 czerwca 2016 r. 

 

Formularz zgłoszeniowyi 

Nazwisko i imię 

 

 

 

Tytuł/stopień naukowy 

 

 

 

Miejsce pracy 

 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

E-mail  

 

Tytuł wystąpienia  

 

Hotel-rezerwacja 22.06.2016-23.06.2016        TAK/NIE 

 

Dane do faktury 

 

 

 

 

Dojazd 

na trasie Kielce-Chęciny 

Dojazd własny             TAK/NIE 

BUS Kielce-Chęciny 22.06.2016  godz. 14.00.      TAK/NIE 

BUS Chęciny-Kielce 23.06.2016  godz. 14.45.    TAK/NIE 

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać do dnia 20.05.2016 roku na e-maila:   

 konferencjakkep@gmail.com  

 

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

     Data i miejsce                                                                                   Podpis  

 

i Przesłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych dla 

potrzeb organizacji konferencji naukowej Podzamcze 12 grudnia 2014 r., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., 1997, nr 133, poz. 883). 

                                                           


