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Organizatorzy konferencji 

 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 

 

Rada Programowa 
 

Przewodniczący: 

dr Tomasz Białas –  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

Wiceprzewodniczący: 

dr hab. Rafał Ożarowski – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni  

 

Członkowie: 

1. dr Justyna Żylińska – Uczelnia Techniczno-Handlowa im.  Heleny Chodkowskiej  

w Warszawie; 

2. dr Anna Krajewska-Smardz –  Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 

3. dr Paweł Bykowski –Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Gdyni; 

4. dr Paweł Chyc – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 

Gdyni; 

5. dr hab. Tomasz Chinciński – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; 

6. dr hab. Janusz Gierszewski – Akademia Pomorska w Słupsku; 

7. dr hab. Ryszard Jaworski – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu; 

8. dr hab. Tomasz Kawka – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; 



 
                          

9. dr hab. Dariusz Nawrot  – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; 

10. prof. zw. dr hab. Krzysztof Wójtowicz – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.  

 

 

Założenia i cele programowe konferencji 
 

W ostatnich latach życie Europy i świata zakłócił wstrząs pandemiczny oraz kryzys wojenny na 

Ukrainie. Towarzyszyły im i wciąż towarzyszą inne zjawiska oceniane jako niekorzystne dla ogólnej 

stabilności procesów społeczno-ekonomicznych, których skutki stały się już odczuwalne globalnie.  

Rozmiar zjawisk skoncentrowanych wokoło tematu konferencji wymaga ich bieżącej analizy, i w 

miarę możliwości, pogłębionej refleksji lub – postawienia hipotez co do rozwoju sytuacji, 

prognozowania działań zaradczych, względnie opisu aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do 

problematyki społecznej oraz ekonomicznej jak również odniesienia jej do określonych, zwyczajnych 

i często nadzwyczajnych uregulowań prawnych. Temu będzie służyć zarówno prezentacja wyników 

badań podczas konferencji, jak i monografia zbierająca ustalenia badawcze.   

 

Obszary tematyczne konferencji  
 

1. Kryzys jako zjawisko ekonomiczne i społeczne. 

 medialne obrazy kryzysów. 

 walka z podziemiem gospodarczym w Polsce i na świecie; 

 zwalczanie przestępczości skarbowej (przestępstwa podatkowe – studia przypadków); 

 procedury ścigania przestępstw skarbowo-gospodarczych.  

 kryzys jako determinanta przestępczości.  

 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem obrotu gospodarczego: 

 bezpieczeństwo systemu bankowego w sytuacji kryzysowej; zarządzanie ryzykiem finansowym; 

 bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych 

 cyberteroryzm i cyberbezpieczeństwo w administracji i biznesie (studia przypadków) 

 bezpieczeństwo informacji w działalności biznesowej i publicznej. 

 wywiad i kontrwywiad gospodarczy; 

 bezpieczeństwo energetyczne; 

 audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa; 

 współczesne problemy wojny ekonomicznej;  

 manipulacje prawem gospodarczym; 

 katastrofy humanitarne a zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym; 



 
                          

 konflikty społeczne a bezpieczeństwo gospodarcze; 

 konflikty wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze; 

 bezpieczeństwo gospodarcze w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego; 

 zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym;  

 zarządzenie bezpieczeństwem transportu (morski, lotniczy, kolejowy, drogowy). 

 

3. Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 

gospodarczym:  

  przewlekłość postępowania sądowego w sprawach gospodarczych a stabilność podmiotu 

gospodarczego; 

 osobliwości procesów społecznych jako przyczyna niepewności w podejmowaniu  

      decyzji ekonomicznych. 

 windykacje i egzekucje w kontekście bezpieczeństwa finansowego; 

 bezpieczeństwo publiczne czy społeczne – dylematy pojęciowe;  

 edukacja dla bezpieczeństwa (prawa konsumenta, upadłość konsumencka, edukacja 

podatkowa, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo mienia, edukacja dla bezpieczeństwa 

zdrowotnego i ekologicznego).  
 

 

Języki konferencji i monografii: polski, angielski. 

 

Liczba punktów  za rozdział w monografii: 20 

 

Objętość artykułu w monografii: 20.000 – 30.000. znaków.  

Zasady przygotowania tekstów do druku dostępne na konferencyjnej stronie uczelni.  

 

Terminarz wydawniczy: 

1.przesłanie streszczenia artykułu oraz słów kluczowych w j. polskim i angielskim: 30.03.2023, 

2.przesłanie gotowego artykułu: 15.04.2023.   

 

Terminarz zgłoszeniowy: 

1. przesłanie zgłoszenia udziału z referatem: 28.02.2023. 

2. przesłanie zgłoszenia udziału bez referatu: 30.03.2023. 

 

Koszt udziału w konferencji:  

1.pełny udział w konferencji: 900 PLN (oraz opłata za noclegi uiszczona we własnym zakresie); 

2. udział w konferencji bez referatu i rozdziału w monografii: 500 PLN (oraz opłata za noclegi 

uiszczona we własnym zakresie); 

3.publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji: 450 PLN 

 

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

jest rezerwacja noclegu 10/11.05.2023 oraz 11/12.05.20. 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 11.05.  – od godz. 8.00. 

Obrady konferencji rozpoczynają się 11.05. od godz. 09.00.  

 

Adres ośrodka konferencyjnego:  

DW Zew Morza, ul. Pucka 4, 84–104 Jastrzębia Góra, tel. +48 58 674 90 26; +48 606 320 625  

 

Kontakt e-mailowy w sprawie zgłoszeń: konferencje@wsaib.pl. 

 

Strona internetowa konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym on-line oraz formularzem PDF 

do pobrania: http://wsaib.pl/konferencja2023 

 

Formularze w formie wydruków papierowych prosimy wysyłać na adres: Rektorat Wyższej Szkoły 

Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-803 Gdynia. 

 

Na stronie konferencyjnej dostępne są również instrukcje dotyczące edytorskiego przygotowania 

materiałów do monografii.  

 

Komitet organizacyjny: 

 

Przewodniczący 

dr Jarosław Przyjemczak 

 

Sekretarz 

dr Piotr W. Lorkowski 

 

Członkowie 

dr Janusz Tomaszewski  

Zuzanna Chmielak (rektorat WSAiB) 

 

Osoba do kontaktu w sprawach naukowych:  

dr Piotr W. Lorkowski: p.lorkowski@wsaib.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych (sekretariat konferencji): 

Zuzanna Chmielak: sekretariat@wsaib.pl 
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