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Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów  

JASTRZĘBIA GÓRA, 10–12 maja 2023 r. 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 
 
2. Tytuł/stopień naukowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Instytut, katedra, zakład:  ……………………………………………………………………………………………………………………………     
 
4. Uczelnia, instytucja: ………………………………………………………………………………………………………………………………….        
 
5. Adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu komórkowego., e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………..……. 
 
6. Tytuł referatu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. FORMA I KOSZT UCZESTNICTWA: 

 Pełny udział w konferencji: 900 PLN, (w cenie: dwa śniadania, obiad w dniu 11.05.2023, jedna kolacja standardowa w dniu 10.05,  

kolacja uroczysta w dniu 11.05 i serwis konferencyjny oraz publikacja); 

 udział w konferencji bez referatu i rozdziału w monografii: 500 PLN 

 Zgłoszenie referatu bez uczestnictwa w konferencji: 450 PLN. 

Opłaty z dopiskiem „IX Konferencja – Bezpieczeństwo” należy przesłać do dnia 15.04.2023. na następujące konto: 

 dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska 14 1090 1102 0000 0001 5050 1850 

 dla przelewów zagranicznych: SWIFT: WBKPPLPP  

 

 

 

8. Koszt noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  Za pośrednictwem WSAiB możliwa jest 

rezerwacja noclegu 10/11.05.  oraz 11/12.05.2023. Ceny noclegów: 300 PLN/ 2 doby za miejsce w 

pokoju dwuosobowym; dopłata za miejsce w pokoju jednoosobowym: 60 PLN/ doba. Opłaty  za nocleg 

Uczestnik uiszcza samodzielnie w recepcji hotelu. Rejestracja uczestników w dniu 10.05.2023. w godz. 

18.00.–20.00 , a w dniu 09.05. od godz. 8.00. Obrady konferencji rozpoczynają się 11.05. od godz. 09.00.  

 
 
  Proszę o zarezerwowanie noclegu 10/11.2023  

                                   Proszę o zarezerwowanie noclegu 11/12.05.2023   

                                   rezygnuję z noclegu. 

    
9.     Fakturę VAT/ rachunek za udział w konferencji (bez noclegów) proszę wystawić na: 

………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
10.   Numer identyfikacyjny NIP: do faktury VAT 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                        ………………………………………………………………………………………                            
           Podpis (pieczęć) akceptacja Kwestora; Księgowości  

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Oświadczenia uczestnika/autora 

1. Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji konferencjzgodnie 
z Ustawą z 10 maja 2018 O ochronie danych osobowych. 

2. Oświadczam(y), że wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego/naszego artykułu w publikacji WSAiB  im. E. 
Kwiatkowskiego w Gdyni. 

3. Oświadczam(y), że przedstawiony artykuł jest moim/naszym dziełem własnym i nie był dotychczas publikowany. 
                                                                                                     
 
                                                                                                                                                        
……………………………………………….…………………………… 
 
 
          Podpis uczestnika/autora (autorów) 
INFORMACJE DODATKOWE 

 
 
 
Formularz zgłoszeniowy w formie wydruku papierowego z tytułem referatu w języku polskim i angielskim na adres:  
Rektorat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia 
ewentualnie w formie skanokopii na adres e-mailowy: konferencje@wsaib.pl . 
 
 
Wraz w formularzem zgłoszeniowym należy przesłać abstrakt o maksymalnej objętości 150 słów oraz zbiór pięciu słów kluczowych.  
 
Objętość referatu: 20.000. - 30.000. znaków.  
 
Abstrakty, słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) oraz artykuły należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
p.lorkowski@wsaib.pl 
 
 
Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem  28.02.2023 r.  
 
Termin składania (przesyłania) referatów upływa z dniem  15.04.2023 r.  
Termin nadsyłania zgłoszeń dla osób, które zdecydowały się na uczestnictwo bez referatu mija z dniem 15.04.2023. Forma zgłaszania 
uczestnictwa – jak wyżej.  
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