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nt.

„O potrzebie i możliwościach diagnozowania
oraz doskonalenia morale żołnierzy
i funkcjonariuszy służb mundurowych”

organizowanej w dniu 26.11.2015 roku,
w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach

CELE KONFERENCJI
Zgodnie z zasadą sztuki wojennej sformułowanej przez Napoleona mówiącej, że
„siła moralna bardziej niż liczba decyduje o zwycięstwie”, grono naukowców – teoretyków
i praktyków reprezentujących różne środowiska naukowe i zawodowe podjęło się dyskusji
nad morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Rozpatrując morale
w kategoriach bezpieczeństwa narodowego, należy stwierdzić, że warunkuje ono spokojny,
bezpieczny byt i rozwój państwa. W opinii Marszałka Józefa Piłsudskiego, „zwycięstwo w ¾
zależy od siły i postawy moralnej wojska i społeczeństwa, a w ¼ od przygotowania pod
względem technicznym”.
Mając powyższe na uwadze organizatorzy konferencji przyjęli za cel główny
uporządkowanie i poszerzenie wiedzy o istocie i znaczeniu morale w procesie tworzenia
bezpieczeństwa narodowego. Cele szczegółowe obrad to:


przybliżenie istoty zjawiska morale na podstawie literatury przedmiotu oraz określenie
jego uwarunkowań i znaczenia dla pracowników służb mundurowych;



przegląd dotychczasowych doświadczeń w zakresie badania zjawiska morale;



wypracowanie wniosków przydatnych do doskonalenia morale pracowników służb
mundurowych, szczególnie w działalności dydaktycznej.
Zapraszamy do dyskusji naukowej dotyczącej możliwości badania i doskonalenia

morale żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.
Przewidujemy obrady w następujących sesjach:
Sesja I – Zjawisko morale - aspekty teoretyczne i metodologiczne
Sesja II – Wymiana doświadczeń w zakresie badania morale pracowników służb
mundurowych
Sesja III – Edukacyjne i praktyczne aspekty doskonalenia morale pracowników służb
mundurowych
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mł. insp. dr Krzysztof Łojek
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Sekretariat
- dr Maryla Fałdowska, tel. 692 816 482; mfaldowska@o2.pl
- dr Agnieszka Filipek, tel. 505 135 157; afilipek@poczta.onet.pl
- mgr Joanna Ważniewska, tel. 606 810 373; joannawazniewska@autograf.pl

Informacje organizacyjne

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej
karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia
19.10.2015 r. na adres:

vkonferencja2015@gmail.com
• Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.
• Rezerwacja noclegów w:
Hotelu „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;
Hotelu „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 025 644 30 00,
fax: 25 644 74 82;
Hotelu „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel./fax: 25 644 04 33;
Domu Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01.
• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 12.11.2015 r.
• Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów pokonferencyjnych. Tekst
artykułu do 20 stron wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz ze
streszczeniem w języku polskim i angielskim należy złożyć do końca lutego 2016 roku
(plik w formacie MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na
dole strony, bibliografia na końcu tekstu).
• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do
dr Maryla Fałdowska tel. 692 816 482; mfaldowska@o2.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa
w V TRANSDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

nt.

„O potrzebie i możliwościach diagnozowania
oraz doskonalenia morale żołnierzy
i funkcjonariuszy służb mundurowych”
1.Nazwisko i Imię………………………………………………………………………………………………..
2. Tytuł i stopień naukowy…………………………………………………………………………………….
3.Tytuł referatu/wystąpienia…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.Abstrakt………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5.Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6.Kontakt: e-mail ………………………………………............ telefon…………….....................
7.Forma udziału w konferencji:
□ wygłoszenie referatu

□ referat do publikacji

□ uczestnictwo bierne

Życzenia i uwagi: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika konferencji
……………..........................................

