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Call for papers 

Ogólnopolska konferencja naukowa 

Policja Państwowa II RP w setną rocznicę powstania 1919-2019 

Kraków, 25-26.04.2019 r., Muzeum AK 

 

 Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie serdecznie zaprasza do 

udziału w konferencji naukowej pt. „Policja Państwowa II RP w setną rocznicę powstania 1919-2019”, 

która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 r.  

 Współorganizatorem konferencji jest Zakład Strategii Stosunków Międzynarodowych 

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Policja spełnia kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, 

który stanowi pewnego rodzaju obiektywną formę względnej równowagi oraz działań na rzecz 

eliminacji zjawisk będących dla tejże równowagi zagrożeniem. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli pociągało za sobą potrzebę 

utworzenia od podstaw zasad organizacyjnych nowego państwa. Przed ówczesnymi decydentami 

stanął ogrom prac, wśród których było powołanie organizacji policyjnej mającej na celu utrzymanie 

spokoju publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.  

W II Rzeczypospolitej to właśnie Policja Państwowa, obok Wojska Polskiego, była najdłużej 

funkcjonującą formacją bezpieczeństwa publicznego. Skonstruowany system policyjny był jednym 

z najsprawniejszych oraz nowatorskich w Europie, czego przykładem jest m.in. utworzenie 

pełnoprawnej i równoprawnej do formacji męskich tzw. „policji kobiecej”.  

Naczelnym celem konferencji jest uczczenie setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, do 

której tradycji nawiązuje współczesna polska policja. Celem konferencji jest więc przybliżenie tradycji 

oraz organizacji Policji Państwowej II RP oraz życia codziennego policjantów. Konferencja jest 

organizowana jako wydarzenie towarzyszące wystawie „Służyć wiernie narodowi. Policja polska w 

latach 1919-1945” otwieranej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 25 kwietnia 2019 r.   



 

                                                                                                     

 
 

 

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z okazji 100lecia 

Policji Państwowej. Prosimy zgłaszać tytuły referatów, dotyczących historii Policji Państwowej wraz 

z abstraktami liczącymi maksymalnie 2 strony A4. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo 

wyboru nadesłanych propozycji. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają 

powiadomienia drogą e-mail.  

Wybrane referaty, zaakceptowane do druku przez Komitet Organizacyjny, zostaną opublikowane 

w zbiorze pokonferencyjnym (jako rozdziały w pracy zbiorowej). 

 

Abstrakt referatu i zgłoszenie na konferencję prosimy przesyłać na adres Sekretarza Komitetu 

Organizacyjnego: konferencjamak2019@gmail.com 

Miejsce obrad: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 

Język obrad: polski/angielski 

Publikacja: wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego w 2019/2020. 

Sekretariat konferencji: konferencjamak2019@gmail.com 

Termin zgłaszania referatów: 21 marca 2019 r. 

Termin zakwalifikowania zgłoszeń przez Komitet Organizacyjny: 7 kwietnia 2019 r. 

Udział w konferencji wymaga wniesienia opłaty w wysokości 30 PLN. Numer konta do wpłaty 

zostanie podany po zakwalifikowaniu zgłoszenia do wystąpienia konferencyjnego. 

Zakwalifikowani uczestnicy proszeni będą o potwierdzenie udziału i wypełnienie karty zgłoszenia.  

 

Łączymy wyrazy szacunku  

Organizatorzy  
dr Marek Lasota - Dyrektor Muzeum AK  

dr hab. Olgierd Grott - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
dr hab. Aleksander Głogowski – przedstawiciel współorganizatora ZSSM INPiSM UJ 

Jakub Maszkiewski - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 
Gmina Miejska Kraków 

Województwo Małopolskie 
 

  


