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Rada Programowa Konferencji 

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

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

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

• prof. dr hab. Witold Wojdyło – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

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

• prof. dr hab. Janina Sawicka – Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów, Mazowiecka 
Uczelnia Publiczna w Płocku 

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

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

• dr hab. Ivan Monolatii, prof. Uczelni – Mazowiecka Uczelnia Publiczna 

• dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. Uczelni – Kierownik Katedry Ekonomii, Mazowiecka 
Uczelnia Publiczna  w Płocku 

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

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

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

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

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

• dr Agnieszka Głowala – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

• dr Bogdan Guziński – Kierownik Zakładu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Mazowiecka 
Uczelnia Publiczna w Płocku 

• dr Andrzej Jagodziński – Kierownik Zakładu Zarządzania, Mazowiecka Uczelnia 
Publiczna w Płocku 

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

• dr inż. Sławomir Kowalski – Wydział Nauk Społecznych, Mazowiecka Uczelnia 
Publiczna w Płocku 

• dr Mariola Szewczyk-Jarocka – Wydział Nauk Społecznych, Mazowiecka Uczelnia 
Publiczna w Płocku 

• dr inż. Leszek Pruszkowski – Wydział Nauk Społecznych, Mazowiecka Uczelnia 
Publiczna w Płocku 

• doc. dr Witalij Rybczak – Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina 

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

• dr Sandra Jednak - Uniwersytet w Belgradzie, Serbia 

• dr Harun Uçak - Uniwersytet w Alanii, Turcja   

• prof. dr hab. Baiba Rivza – Łotewski Uniwersytet Przyrodniczy i Technologiczny, Łotwa  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFg626iNn0AhVi-SoKHfUOCNgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FHarun-Ucak&usg=AOvVaw3h8MvOvPABvi-FvirWTK81
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFg626iNn0AhVi-SoKHfUOCNgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FHarun-Ucak&usg=AOvVaw3h8MvOvPABvi-FvirWTK81
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• prof. dr hab. Heorhiy Cherevko – Lwowski Narodowy Uniwersytet Ekologiczny, 
Ukraina  

• prof. dr hab. Ihor Yatsiv - Lwowski Narodowy Uniwersytet Ekologiczny, Ukraina  

• dr hab. Tatyana Boikova – Łotewska Akademia Nauk, Łotwa  
 

 

Problematyka i cel Konferencji 

Konferencje odbywające się na Wydziale Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku są cyklicznymi spotkaniami naukowymi, poświęconymi 

problematyce społeczno-gospodarczej oraz związanej z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeń. Praktycy teoretycy, badacze 

tematyki mają szanse zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe na 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej. 

Bloki tematyczne 

Ekonomia i finanse – wpływ migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i na 

świecie; podatki i wydatki państwa jako instrumenty stabilizacji koniunktury 

gospodarczej; bezrobocie w Polsce; ekonomiczno-społeczne skutki inflacji; 

funkcjonowanie rynku – popyt, podaż; przedsiębiorstwo – rodzaje, cele działalności, 

teoria produkcji, formy rozliczania, koszty w przedsiębiorstwie; ewolucja pieniądza 

i instrumenty kontroli podaży pieniądza; ekonomia społeczna; finanse publiczne; 

finanse ubezpieczeń gospodarczych; finanse banku centralnego i banków 

komercyjnych; finanse systemu ochrony zdrowia; finanse Unii Europejskiej; finanse 

przedsiębiorstw; rynek kapitałowy, szara strefa gospodarki, ekonomiczno-społeczne 

szanse i zagrożenia współczesnego rynku pracy. 

Zarządzanie – proces zarządzania organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi 

w organizacjach, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie strategiczne, zarządzanie 

wiedzą, otoczenie organizacji i etyka w organizacji, kierowanie społeczną 

odpowiedzialnością biznesu, proces planowania i podejmowania decyzji, budowanie 

zespołu i nowoczesne przywództwo, proces kontrolowania, zarządzanie i praca 

menedżera, przedsiębiorczość i tworzenie nowych przedsiębiorstw, kariery 

menedżerów, narzędzia kontroli budżetowej i finansowej, zarządzanie kryzysem, etos 

pracowniczy, bieżące problemy społeczne, kapitał psychologiczny. 

Bezpieczeństwo, nauki o polityce, administracja – problemy migracyjne 

w Polsce i na świecie; ochrona granic; przestępczość transgraniczna; wpływ 

przestępczości na gospodarkę; przestępczość gospodarcza; przestępczość bankowa; 
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przestępczość ubezpieczeniowa; przestępstwa związane z udzielaniem zamówień 

publicznych; przestępczość w sektorze podatków pośrednich; przestępczość na szkodę 

funduszy unijnych, przestępstwa przeciwko środowisku; uwarunkowania polityki 

i administracji gospodarczej. 

 

Informacji udzielają 

• dr inż. Sławomir Kowalski – Przewodniczący Konferencji Naukowej,  

tel.  606-105-160, s.kowalski@mazowiecka.edu.pl 

• dr Bogdan Guziński – Kierownik Zakładu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, 

tel. 501-137-343, b.guzinski@mazowiecka.edu.pl 

• mgr Justyna Chojnacka – tel. 24 366-54-25/26 w.55, 

wns.konferencja@mazowiecka.edu.pl 

Komitet Organizacyjny 

• dr inż. Sławomir Kowalski 

• dr Andrzej Jagodziński 

• dr Bogdan Guziński 

• mgr Monika Szymańska 

• mgr inż. Piotr Uździcki 

• mgr inż. Agnieszka Wasilewska 

• mgr inż. Renata Skwarna 

• mgr Sylwia Lipińska  

• mgr Anna Adamowska – Sekretarz 

• mgr Justyna Chojnacka – Sekretarz 

Informacje organizacyjne 

• Konferencja online odbędzie się 10 czerwca 2022 r. z wykorzystaniem platformy 

MS TEAMS.  

• Program konferencji przewiduje obrady od 10.00 – 17.00.  

• Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na  stronie internetowej 

Uczelni w zakładce konferencje-i-sympozja 

Uczestnictwo  

• Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty 

uczestnictwa 

mailto:wns.konferencja@mazowiecka.edu.pl
https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/
https://forms.gle/Y1JuRFxtoy5d5Qsq7
https://forms.gle/Y1JuRFxtoy5d5Qsq7
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• Artykuł należy przesłać na adres: wns.konferencja@mazowiecka.edu.pl 

  

mailto:wns.konferencja@mazowiecka.edu.pl
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Publikacja 

Artykuły mogą być opublikowane w: 

• monografii z zakresu ekonomii i finansów wydanej przez Wydawnictwo  

Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (20 pkt. MEiN).  

Przesłany artykuł powinien spełniać wymogi redakcyjne określone w szablonie (plik 

szablon). 

• monografii z zakresu zarządzania wydanej przez Wydawnictwo  

Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (20 pkt. MEiN).  

Przesłany artykuł powinien spełniać wymogi redakcyjne określone w szablonie (plik 

szablon). 

• czasopiśmie naukowym:  Nauki Ekonomiczne (20 pkt. MEiN). Przesłany artykuł 

powinien spełniać wymogi redakcyjne określone w szablonie (plik szablon). 

• czasopiśmie naukowym: Folia Oeconomica Stetinensia (40 pkt. MEiN). Czasopismo 

jest indeksowane w bazie SCOPUS. Wymogi redakcyjne są dostępne na stronie 

czasopisma. 

 

W przypadku przekroczenia liczby możliwych do opublikowania artykułów w tych 

czasopismach, ostateczną decyzję podejmie Rada Naukowa Konferencji. 

 

Terminy i opłaty* 

Rodzaj uczestnictwa 

Termin 
zgłaszania  

i przesłania 
referatu 

Termin 
płatności 

Koszt 
brutto 

Udział aktywny w konferencji z publikacją w: 

•  czasopiśmie naukowym: Nauki Ekonomiczne, 

Folia Oeconomica Stetinensia 

•  monografii z zakresu ekonomii i finansów 

•  monografii z zakresu zarządzania 

31.05.2022 31.05.2022 250 zł 

Udział bierny w konferencji bez publikacji 31.05.2022 31.05.2022 250 zł 

Publikacja w wybranej monografii bez udziału 

aktywnego w konferencji 
31.05.2022 31.05.2022 250 zł 

*W przypadku rezygnacji po 31 maja 2022 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: XVI Konferencja WNS 


