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Rada Programowa Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 

• prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku 

• dr hab. Andrzej Kansy, prof. Uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, 
Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Anna Nowacka – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Akademia Mazowiecka w Płocku  

• prof. dr hab. Ihor Yatsiv – Vice-rector, Lviv National Environmental University, 
Ukraina 

• prof. dr hab. Heorhiy Cherevko – Lviv National Environmental University, Ukraina 

• prof. fil. dr Jan-Urban Sandal – Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norwegia 

• prof. Eduard Tarnawski - Universitat de València, Hiszpania 

• dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. Uczelni, Akademia Mazowiecka w Płocku 

• prof. dr hab. Baiba Rivza – Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
Jelgawa, Łotwa 

• prof. dr hab. Janina Sawicka – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• Harun Uçak, Ph.D, Professor – Alaaddin Keykubat University,  Alanya, Turcja 

• prof. dr hab. Jacek Grzywacz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia 
Mazowiecka w Płocku 

• prof. dr hab. Witold Wojdyło – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. Uczelni – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

• dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr hab. Maria Parlińska, prof. Uczelni – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej w Warszawie  

• dr hab. Wojciech Pizło, prof. Uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie 

• dr hab. Ivan Monolatii, prof. Uczelni – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. Uczelni – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr hab. Bogusław Pytlik, prof. Uczelni – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Paweł Kaczmarczyk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Akademia Mazowiecka 
w Płocku  

• dr Agnieszka Rumianowska – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki, 
Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Agnieszka Głowala – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Informatyki, Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Bogdan Guziński – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Andrzej Jagodziński – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Mariola Szewczyk-Jarocka – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr hab. Olena Nepochatenko – Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, 
Ukraina 

• dr inż. Leszek Pruszkowski – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr Sandra Jednak – Uniwersytet w Belgradzie, Serbia 

• dr Barbara A. Sypniewska – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 
Dyrektor Filii w Sochaczewie 

• dr inż. Sławomir Kowalski – Akademia Mazowiecka w Płocku 

• dr. Assoc. Professor Tatyana Boikova – Latvian Academy of Sciences, Riga, Łotwa 

• doc. dr Witalij Rybczak – Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina  
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Problematyka i cel Konferencji 

Konferencje naukowe odbywające się na Wydziale Nauk Społecznych Akademii 

Mazowieckiej w Płocku są spotkaniami cyklicznymi. Stanowią płaszczyznę wymiany 

doświadczeń oraz dobrych praktyk. W konferencji wezmą udział przedstawiciele 

polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania 

z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz nauk o zarządzaniu 

i jakości, jak i nauk o bezpieczeństwie. Celem konferencji jest wymiana wiedzy na 

temat nowych tendencji w gospodarkach, finansach publicznych i bezpieczeństwie 

publicznym w warunkach niestabilności gospodarczej i globalnych kryzysów. 

Konferencja będzie również okazją do integracji a także przyczyni się do budowy 

platformy do współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki. 

Zachęcamy do udziału w konferencji w formie stacjonarnej. W ramach opłaty 

konferencyjnej oferujemy Państwu nocleg, lunch i uroczystą kolację na 

zakończenie pierwszego dnia obrad, a także zwiedzanie zabytków Płocka 

z przewodnikiem. 

Zakres tematyczny 

− polityka gospodarcza i polityka publiczna, problemy ekskluzji i inkluzji społecznej 

i finansowej 

− współczesne wyzwania (pandemia, kryzys gospodarczy, postępująca inflacja, zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego, agresja Rosji na Ukrainę, przybycie do Polski uchodźców 

wojennych). 

− przedsiębiorczość i rynki pracy, rynek pracy nierejestrowanej, szara strefa 

− problemy gospodarki globalnej i europejskiej, funkcjonowanie wybranych rynków 

− Unia Europejska, europejskie instytucje, polityki Unii Europejskiej 

− polityka klimatyczna, społeczne i ekonomiczne wyzwania transformacji energetycznej 

− zmiany strukturalne w gospodarkach krajowych i gospodarce światowej 

− zagrożenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego  

− zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, alternatywne formy finansowania 

− banki komercyjne i spółdzielcze, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, innowacje 

w gospodarce  

− zarzadzanie organizacjami oraz kapitałem ludzkim 

− bezpieczeństwo w wymiarze personalnym oraz instytucjonalnym 
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Komitet Organizacyjny 

• prof. dr hab. Janina Sawicka – przewodnicząca 

• dr Paweł Kaczmarczyk   

• dr Bartłomiej Różycki – sekretarz naukowy 

• dr Mariola Szewczyk-Jarocka 

• dr Bogdan Guziński 

• dr Sławomir Kowalski 

• dr Andrzej Jagodziński 

• mgr Monika Szymańska 

• mgr Anna Adamowska 

• mgr Justyna Chojnacka 

 

Informacje organizacyjne 

• Konferencja odbędzie się 1-2 czerwca 2023 r. z wykorzystaniem platformy 

MS TEAMS oraz w auli Akademii Mazowieckiej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 

28. 

• Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na  stronie 

internetowej konferencji w późniejszym terminie 

Uczestnictwo i publikacja  

• Rejestracji na konferencję dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy [link do 

formularza] 

• Możliwe jest wystąpienie z referatem bądź prezentacja posteru 

• Postery powinny zostać przygotowane według szablonu: wersja pttx, wersja pdf 

• Istnieje możliwość opublikowania artykułu przygotowanego na podstawie 

referatu w wybranych czasopismach naukowych (warunkiem jest dostosowanie 

tekstu do wymogów redakcyjnych wybranego czasopisma oraz pomyślnie 

przejście procesu wydawniczego): 

o Nauki Ekonomiczne (20 pkt. MEiN, artykuły przyjmowane w językach 
polskim lub angielskim) [link do strony www czasopisma] 

o Folia Oeconomica Stetinensia (40 pkt. MeiN, artykuły przyjmowane 
wyłącznie w języku angielskim). Czasopismo jest indeksowane w bazie 
SCOPUS. [link do strony www czasopisma] 

o Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (40 
pkt. MEiN, artykuły przyjmowane w językach polskim lub angielskim). 
publikacja wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 
1230 zł [link do strony www czasopisma] 

• Artykuły należy przesyłać na adres konferencja.wns2023@mazowiecka.edu.pl  

https://forms.gle/8dPm7caCiDZuESxdA
https://forms.gle/8dPm7caCiDZuESxdA
https://docs.google.com/presentation/d/1hmm_fYMadqzJ9MaFROrxeor0WF8hZRH8/edit?usp=sharing&ouid=110610595373868643624&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/12O09S9bStGlg1S8R0by3Brvh3KzLZo69/view?usp=sharing
https://czasopisma.mazowiecka.edu.pl/index.php/ne/index
https://wnus.edu.pl/fos/pl/page/home
https://pefim.sggw.edu.pl/index/
mailto:konferencja.wns2023@mazowiecka.edu.pl
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Terminy i opłaty 

 

Udział w konferencji wiąże się z opłatą 250 zł* 

Termin zgłoszeń na konferencję i uiszczenia płatności: 15 maja 2023 r. 

*W przypadku rezygnacji po 31 maja 2023 r. opłata nie będzie zwracana.  

 

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto PKO BP S.A.  
Nr konta: 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077  
z dopiskiem: XVII Konferencja WNS 

 

 

 

Informacji udzielają: 

 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

prof. dr hab. Janina Sawicka 

j.sawicka@mazowiecka.edu.pl  

Sekretarz naukowy konferencji 

dr Bartłomiej Różycki 

b.rozycki@mazowiecka.edu.pl  

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 

mgr Justyna Chojnacka 

konferencja.wns2023@mazowiecka.edu.pl 

tel. 24 366-54-25 wew. 57 
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