
 
 
Załącznik nr 1 
 

 
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 
 

we współpracy z:  
 
 
 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 
 

 

mają zaszczyt zaprosić na: 

 

 

 

XV Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego 

pt. „NOWE TECHNOLOGIE NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI” 
 

 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ma przyjemność 

zaprosić Państwa na Jubileuszową XV Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego pt. „Nowe technologie na współczesnym polu walki”, które odbędzie się  

30 maja 2023 r. w Bibliotece Głównej AMW. 

 

 

CEL I PRZEDMIOT PRZESIĘWZIĘCIA 

 

Celem corocznych konferencji MPH, współorganizowanych przez Wydział Dowodzenia 

i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG jest prezentacja i dyskusja 

na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle 

wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami 

i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa 

humanitarnego konfliktów zbrojnych.  

Tegoroczna jubileuszowa edycja zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem 

rozwoju technologicznego na współczesne i przyszłe oblicze teatru działań zbrojnych oraz ich 

analizy w świetle wymagań płynących z norm międzynarodowego prawa publicznego. Poruszone 

zostaną problemy związane ze zjawiskami automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki, 

w tym zagadnienie legalności zautomatyzowanych systemów uzbrojenia i nowoczesnych środków 

bojowych zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i standardów 

międzynarodowej ochrony praw człowieka, kontrowersje związane z rozwojem i potencjalnym 

użyciem uzbrojonych robotów oraz postępującym zjawiskiem komercjalizacji konfliktów zbrojnych 

oraz kwestia odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań na zautomatyzowanym teatrze działań 

zbrojnych. Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania tematów związanych z innymi 

wyzwaniami, przed jakimi staje MPHKZ w XXI wieku.  

Do Komitetu Honorowego Konferencji zaproszenie przyjęli m.in. Jakub Mykowski  

– Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz generał 

broni Tomasz Piotrowski – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 

  

 
 



 

 

 

UDZIAŁ W KONFERECJI 

 

 Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowiska prawniczego, 

akademickiego, członków Sił Zbrojnych RP, studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem 

i obronnością oraz wszystkich osób zainteresowanych prawem konfliktów zbrojnych. 

 Konferencja zostanie przeprowadzona w sposób hybrydowy: uczestnictwo stacjonarne 

w Bibliotece Głównej AMW w Gdyni oraz zdalne.  

 Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem 

internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na: https://tiny.pl/wpckq.  

Opłata konferencyjna za uczestnictwo stacjonarne wynosi 150 zł w przypadku udziału 

w konferencji z referatem oraz 100 zł w przypadku uczestnictwa biernego. Opłata konferencyjna 

nie będzie pobierana od uczestników zdalnych. Opłaty konferencyjne należy uiścić do 10 maja br. 

Dane do przelewu: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa (al. Słowackiego 48/IIp 30-018 Kraków), 

nr konta: 29 1090 2590 0000 0001 3061 5601 (Santander Bank), podając w tytule przelewu 

(XV MPH, imię i nazwisko uczestnika i dane do faktury). 
 

 

UDZIAŁ W PUBLIKACJI  

 

Teksty pokonferencyjne, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, ukażą się 

w roczniku „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” (ISSN 2081-5182 - czasopismo 40-punktowe 

na liście MNiSW). Szczegóły dotyczące wymogów edytorskich oraz procedury składania tekstów 

dostępne na: https://tiny.pl/tbfj9. 
 

 

TERMINY: 
  

• zgłoszenie udziału w konferencji XV MPH: 

-  uczestnictwo z referatem konferencyjnym*    do 15 marca 2023 r.  

-  uczestnictwo bierne       do 10 maja 2023 r. 

• potwierdzenie przez Organizatorów przyjęcia tematu referatu  do 1 kwietnia 2023 r. 

• przesłanie II komunikatu konferencyjnego przez Organizatorów do 10 kwietnia 2023 r. 

• uiszczenie opłaty konferencyjnej     do 10 maja 2023 r. 

• przesłanie ostatecznego programu konferencji    do 15 maja 2023 r. 

• nadesłanie tekstu pokonferencyjnego    do 30 września 2023 r. 

 

 

CYKL GDYŃSKICH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI 

 

XV Konferencja MPH wpisuje się w cykl wydarzeń mających miejsce w Akademii 

Marynarki Wojennej i w innych lokalizacjach Gdyni, trwający od 29 maja do 2 czerwca 2023 r., 

poruszających zagadnienia związane z nowymi technologiami. Organizatorzy przewidują 

wzbogacenie tradycyjnych prelekcji konferencyjnych o wymiar praktyczny w postaci 

towarzyszących pokazów, wystaw i symulacji, pozwalających poznać możliwości tytułowych 

„nowych technologii”. 

 

 

 

 

 

 
*    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wystąpień konferencyjnych. 

https://tiny.pl/tbfj9


 

 

 

W dniu poprzedzającym Konferencję, tj. 29 maja br. odbędzie się sympozjum (w węższym 

gronie) nt. wymiany doświadczeń w obszarze kształcenia z zakresu międzynarodowego prawa 

humanitarnego członków Sił Zbrojnych RP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Oddziału Prawnego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz uczelni 

wojskowych. Przedmiotem debaty będą m.in. oczekiwania resortu i SZ RP, trudności 

z operacjonalizacją norm MPHKZ na potrzeby działania na teatrze działań zbrojnych oraz projekt 

stworzenia bazy e-learningowej. 

W dniach 31 maja - 2 czerwca odbędzie się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa pod 

hasłem „Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, współorganizowany przez 

Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie. 

Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze 

rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa 

obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, przez laserowe 

czyszczenie czy rentgen obiektów zabytkowych po skanowanie 3D obiektów znajdujących się na 

dnie morskim. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie część wystąpień zostanie poświęcona 

doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń 

obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów 

ochrony na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.  

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.: 

• nowe technologie w bezpieczeństwie dóbr kultury, 

• nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi, 

• najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury 

• muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy narzędzi technologicznych, 

• nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury, 

• wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury, 

• wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii 

w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury, 

• dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury, 

• bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i kryzysach. 

 

Szczegóły nt. Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://ibd.org.pl/. 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza tegoroczna oferta konferencyjna spotka się z zainteresowaniem z Państwa 

strony i prosimy o jej rozpowszechnienie w Państwa uczelniach/instytucjach. 

 

W imieniu Organizatorów, 

dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW 

 

   

 

 

 

 

 
 

Wszelkie pytania proszę kierować do dr hab. Marty Szuniewicz-Stępień, prof. AMW: 

e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl lub martaszuniewicz@wp.pl  tel. kom. 694 800 849 

mailto:m.szuniewicz@amw.gdynia.pl
mailto:martaszuniewicz@wp.pl

