


KOMUNIKAT nr 1
Lotnicza Akademia Wojskowa

ma zaszczyt poinformować o organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
na temat:

Konferencja odbędzie się 20–21 października 2021 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

CELE KONFERENCJI:
• Zdefiniowanie charakteru współczesnych 

zagrożeń powietrznych oraz określenie 
obecnych możliwości przeciwdziałania im 
przez system OP RP.

• Zdiagnozowanie głównych obszarów 
rozwoju obrony powietrznej oraz jej 
organizacji po zakończeniu długofalowego 
programu modernizacji technicznej SZ RP.

• Zaprezentowanie dotychczasowych 
wyników badań wpisujących 
się w problematykę organizacji 
i funkcjonowania perspektywicznego 
systemu OP RP przez krajowe ośrodki 
badawczo-naukowe oraz polski przemysł 
zbrojeniowy.

• Wymiana poglądów oraz popularyzowanie 
wiedzy z zakresu obrony powietrznej.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA DO 
PRZEDSTAWIENIA NA KONFERENCJI: 
• Rozwój obrony przeciwlotniczej w okresie 

I wojny światowej.
• Polska obrona przeciwlotnicza w okresie 

międzywojennym.
• Obrona przeciwlotnicza wybranych sił 

zbrojnych na frontach II wojny światowej.

• Rozwój obrony przeciwlotniczej po II wojnie 
światowej do lat 90. XX wieku w Polsce.

• Poglądy na rozwój obrony przeciwlotniczej 
i obrony powietrznej w XX i XXI wieku.

• Analiza potrzeb i wymagań w zakresie 
obrony powietrznej na podstawie wniosków 
ze współczesnych konfliktów zbrojnych 
i wyników badań naukowych.

• Ocena wpływu nowych systemów 
rozpoznania, rażenia i dowodzenia na 
organizację i funkcjonowanie obrony 
powietrznej.

• Miejsce i rola obrony powietrznej 
w systemie bezpieczeństwa państwa.

• Możliwości krajowego potencjału 
badawczo-rozwojowego w obszarze  
obrony powietrznej.

• Współczesne aspekty organizacji 
powszechnej obrony przeciwlotniczej w SZ RP.

• Ocena organizacji powszechnej obrony 
powietrznej ludności cywilnej w Polsce.

• Rola najnowszych technologii w rozwoju 
zdolności obrony powietrznej.

• Pozyskiwanie technologii rakietowych na 
rzecz rozwoju systemu obrony powietrznej RP.



• Postęp technologiczny w obszarach 
systemów związanych z obroną powietrzną. 

• Nowoczesne systemy rozpoznania 
wykorzystywane w obronie powietrznej.

• Analiza możliwości udziału krajowego 
potencjału badawczo-rozwojowego 
i przemysłu w produkcji systemów 
rozpoznania, dowodzenia i zestawów 
rakietowych małego i bardzo małego 
zasięgu.

• Analiza potrzeb systemu szkolenia 
i doskonalenia specjalistów w zakresie 
obrony powietrznej po zmianach 
technologicznych.

• Wspomaganie informatyczne procesu 
decyzyjnego w wojskach obrony 
przeciwlotniczej – kierunki rozwoju. 

• Rola i zadania wyższych uczelni 
wojskowych w kształceniu kadr oficerskich 
dla potrzeb nowoczesnego systemu obrony 
powietrznej.

• Żywotność wojsk obrony przeciwlotniczej 
w działaniach wojennych.

• Użycia sił i środków obrony przeciwlotniczej 
w działaniach ekspedycyjnych. 
Doświadczenia, wnioski i kierunki rozwoju 
zdolności w XXI wieku.

• Rola i stan powszechnej obrony powietrznej 
w Polsce.

• Diagnoza realizacji założeń części 
wojskowej Strategii Kosmicznej.

• Potrzeby Sił Zbrojnych w aspekcie rozwoju 
Krajowego Programu Kosmicznego.

• Rola polskiego przemysłu i potencjału 
naukowo-badawczego w aspekcie rozwoju 
programów kosmicznych.

• Współczesne i przyszłe aspekty 
militaryzacji kosmosu.

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:
gen. bryg. pil. dr Krzysztof CUR   
Rektor-Komendant LAW

Zastępca przewodniczącego: 
dr hab. Adam RADOMYSKI (LAW Dęblin)

Członkowie:
dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ (UMK Toruń)
dr hab. Andrzej PIECZYWOK 
(UKW Bydgoszcz) 
prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK  
(ASzWoj Warszawa)
płk dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN  
(WAT Warszawa)
dr inż. Dariusz ŻYŁKA (ASzWoj Warszawa)
płk dr hab. inż. Konrad DOBIJA  
(ASzWoj Warszawa)
ppłk dr Jacek MILEWSKI (ASzWoj Warszawa)
płk dr inż. Tomasz KOŁATA  
(ASzWoj Warszawa)
prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI  
(AWL Wrocław)
kmdr dr inż. Sławomir CHMIELIŃSKI  
(AMW Gdynia)
ppłk dr Jacek PAJĄK (AWL Wrocław)
mjr dr Adrian GOLONKA (AWL Wrocław)
dr hab. Paweł SOROKA (UJK Kielce)
dr hab. Jacek NOWAK (LAW Dęblin)
ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI  
(LAW Dęblin)
ppłk dr Dariusz BOGUSZ (LAW Dęblin)
dr hab. Janusz KARPOWICZ (LAW Dęblin)
mjr dr Daniel MICHALSKI (LAW Dęblin)
ppłk dr inż. Tomasz KULIK  
(LAW Dęblin)



KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:
dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. LAW
(e-mail: a.radomyski@law.mil.pl)

Zastępca przewodniczącego – koordynator:
mjr dr Daniel MICHALSKI  
(e-mail: d.michalski@law.mil.pl; tel. 261 519 434)

Członkowie:
ppłk dr inż. Tomasz KULIK 
ppłk dr Witold MATERAK
mjr mgr inż. Beata OSIAK
kpt. Anna MICHALSKA 
dr Małgorzata MATRASZEK
dr Paweł BERNAT

WAŻNE TERMINY:
• Zgłoszenie udziału w konferencji (formularz 

na stronie internetowej) – 10.05.2021 r.
• Uiszczenie opłaty za udział w konferencji – 

15.06.2021 r.
• Przesłanie pełnego tekstu referatu – 

30.06.2021 r.
• Informacja o zakwalifikowaniu referatów 

do wygłoszenia* oraz miejsca publikacji 
nadesłanych artykułów – 20.09.2021 r.

• Publikacja komunikatu wraz z programem 
konferencji – 16.11.2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Naukowcy i pracownicy akademiccy – 
uczestnictwo w konferencji z referatem –  
1000 PLN. Cena ta obejmuje udział 
w konferencji, prezentację referatu, materiały 
konferencyjne, lunch i poczęstunek kawowy 
w dniach konferencji, certyfikat uczestnictwa 
– 500 PLN; publikację artykułu w „Safety & 
Defense” lub w monografii oraz jej wysyłkę do 
autora – 500 PLN.

Naukowcy i pracownicy akademiccy – 
uczestnictwo w konferencji bez referatu –  
500 PLN. Cena obejmuje udział w konferencji, 
materiały konferencyjne, lunch i poczęstunek 
kawowy w dniach konferencji, certyfikat 
uczestnictwa.
Studenci i doktoranci – uczestnictwo 
w konferencji – 400 PLN. Cena obejmuje udział 
w konferencji, materiały konferencyjne, lunch 
i poczęstunek kawowy w dniach konferencji, 
certyfikat uczestnictwa, opublikowanie 
materiału w monografii oraz jej wysyłkę  
do autora**.
Publikacja materiału bez uczestnictwa 
w konferencji – 800 PLN. Cena obejmuje 
publikację artykułu w „Safety & Defense” 
(tylko w przypadku zakwalifikowania go przez 
redakcję do wydania) lub w monografii oraz jej 
wysyłkę do autora.
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwa 
i inne – uczestnictwo w konferencji z/lub 
bez publikacji – 1500 PLN. Cena obejmuje 
udział w konferencji, materiały konferencyjne, 
lunch i poczęstunek kawowy w dniach 
konferencji, certyfikat uczestnictwa – 700 PLN; 
publikację artykułu w „Safety & Defense” 
(tylko w przypadku zakwalifikowania go przez 
redakcję do wydania) lub w monografii oraz jej 
wysyłkę do autora – 800 PLN. 
Istnieje możliwość udziału osób 
reprezentujących przedsiębiorstwa w sesji 
posterowej – koszt uczestnictwa wynosi  
2500 PLN i obejmuje: udział w konferencji, 
materiały konferencyjne, lunch i poczęstunek 
kawowy w dniach konferencji, certyfikat 
uczestnictwa (1200 PLN) oraz  
koszt wystawienia instalacji naukowej –  
1300 PLN***.



MATERIAŁY POKONFERENCYJNE: 
• Zakwalifikowane przez redakcję 

czasopisma naukowo-technicznego  
„Safety & Defense” artykuły opracowane 
w języku angielskim będą mogły być 
opublikowane w tym czasopiśmie przed 
31.12.2021 r. (70 pkt).

• Pozostałe artykuły w języku polskim 
lub angielskim będą opublikowane 
w monografii wieloautorskiej, którą 
przygotuje Wydawnictwo Lotniczej 
Akademii Wojskowej (20 pkt).

Uwaga: Artykuły naukowe przeznaczone do pu-
blikacji w „Safety & Defense” powinny być sfor-
matowane zgodnie z wytycznymi czasopisma 
i przesłane przez stronę: https://sd-magazine.eu 
z dopiskiem „Special Issue”. O zakwalifikowaniu ar-
tykułu do publikacji w „Safety & Defense” decyduje 
redakcja czasopisma. Artykuły niezakwalifikowane 
do publikacji w czasopiśmie będą kierowane przez 
redakcję do ewaluacji przez komitet organizacyjny, 
który zdecyduje o możliwości jego publikacji w mo-
nografii wieloautorskiej. Komitet organizacyjny za-
strzega sobie możliwość odesłania tekstu, jego po-
prawy lub odrzucenia w sytuacji, kiedy nie będzie 
on spełniał ustalonych wymogów technicznych 
i kryteriów naukowych. Artykuły przesłane w języ-
ku polskim lub przeznaczone wyłącznie do publika-
cji w monografii wieloautorskiej powinny spełniać 
wymogi edytorskie Wydawnictwa LAW.

DANE DO PRZELEWU:****
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
W tytule przelewu należy podać: 
Konferencja Wyzwania i rozwój obrony 
powietrznej, NAZWISKO Imię
Zgłoszenia do udziału w konferencji będzie można skła-
dać za pomocą formularza rejestracji (link zostanie poda-
ny w kolejnym komunikacie).

Uwagi organizacyjne: Mając na uwadze nieprzewidy-
walny rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce, orga-
nizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość 
jej organizacji na zasadach obowiązujących wytycz-
nych zapewniających bezpieczeństwo uczestników, 
w tym zgodnie z wytycznymi władz państwowych, 
Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Rektora- 
-Komendanta LAW. W sytuacji, która uniemożliwi 
przeprowadzenie konferencji w trybie stacjonarnym 
(w LAW), organizatorzy planują jej przeprowadzenie 
w formie wideokonferencji. W takim wypadku kosz-
ty związane z bezpośrednim udziałem uczestników 
w konferencji, tj. prezentację referatu, materiały kon-
ferencyjne, lunch i poczęstunek kawowy w dniach 
konferencji, certyfikat uczestnictwa lub wystawie-
nie instalacji, zostaną zwrócone na konto, z którego 
zostały przelane (przelew zwrotny). Do kosztów bez-
pośredniego uczestnictwa w konferencji nie zalicza 
się kosztów związanych z wydaniem publikacji. 

* Informacja zostanie przekazana wyłącznie uczestni-
kom konferencji, którzy w karcie zgłoszeniowej zazna-
czyli formę udziału w konferencji – „udział z referatem”.

** Niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji stu-
denckiej lub legitymacji doktoranckiej.

*** Ograniczona ilość; przed zgłoszeniem prosimy 
o kontakt z organizatorem.

**** Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyj-
nym, opłaty konferencyjne przeznaczone będą wy-
łącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych, 
w tym na wydanie publikacji, serwis kawowy, 
uroczystą kolację. Organizatorzy nie zapew-
niają noclegu. Obsługa finansowa konferen-
cji realizowana będzie przez Kwesturę LAW.



Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35


