
 

    

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

Wydział Transportu i Informatyki 

wraz z Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku 

na Ukrainie 
 

 

mają zaszczyt zaprosić na  

XIV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

 

„Współczesne oblicza przedsiębiorczości, 

bezpieczeństwa, transportu i logistyki” 

 

 

Termin: 10.05.2023 – 12.05.2023  

Miejsce konferencji: Berberys Park Hotel / Kazimierz Dolny n. Wisłą  

 

Tematyka i cel konferencji 

Konferencja będzie stanowić, jak co roku, spotkanie przedstawicieli nauki, 

samorządowców, i praktyków życia gospodarczego z Polski, Ukrainy i Bułgarii, 

którzy będą debatować nad problematyką współczesnego oblicza 

przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki. Przedsięwzięcie ma 

charakter interdyscyplinarny i jest skierowane do nauczycieli akademickich, 

przedstawicieli samorządu terytorialnego, transportu i logistyki, służb 

mundurowych oraz przedsiębiorców. 



Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak 

i szczegółowy. Program konferencji obejmuje trzy obszary tematyczne:  

 

I obszar - Uwarunkowania i determinanty rozwoju przedsiębiorczości 

1. Znaczenie przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce rynkowej;  

2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej; 

3. Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości; 

4. System finansowania przedsiębiorstw sektora MSP;  

5. Gospodarka i społeczeństwo w rzeczywistości po pandemii COVID-19; 

6. Dobre praktyki, wnioski i rekomendacje dla planowania i zarządzania firmą 

oparte na doświadczeniach pandemicznych. 

II obszar - Wybrane aspekty bezpieczeństwa w świetle wyzwań jakie stoją przed 

Polską Wschodnią 

1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Polski     

Wschodniej; 

2. Ochrona infrastruktury krytycznej; 

3. Polska Wschodnia na mapie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

4. Bezpieczeństwo oparte na wiedzy;  

5. Praca w służbach mundurowych i innych podmiotach kształtujących 

bezpieczeństwo; 

6. Administracyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa. 

 

III obszar -  Wybrane aspekty funkcjonowania logistyki i transportu na tle 

zagrożeń ekonomicznych, pandemicznych i politycznych  w świetle wyzwań jakie 

stoją przed Polską w najbliższej dekadzie  

1. Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w aspekcie sytuacji politycznej na 

Ukrainie;  

2. Bezpieczeństwo transportu i ładunków w łańcuchach dostaw; 

3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy funkcjonowania 

przedsiębiorstw logistycznych;  

4. Polska wschodnia jako zaplecze magazynowe i logistyczne w relacji wschód 

-zachód;  

5. Transport intermodalny szansą rozwoju Polski wschodniej;  

6. Problem niedoboru kadr w branży logistycznej;  

7. Pojazdy autonomiczne i elektryczne w łańcuchach dostaw.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz nadsyłania tekstów 

referatów/artykułów. Teksty spełniające wymogi redakcyjne, po uzyskaniu 

pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Monografii WSEI. 

 

 



Warunki udziału w konferencji: Udział w konferencji jest płatny i wynosi 

w zależności od wyboru opcji: 

1. Opłata konferencyjna w wysokości 1050,00 zł obejmuje udział w konferencji, 

opublikowanie referatu w Monografii (Wydawnictwo Innovatio Press lub 

Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki )*, śniadania, 

obiady, kolacje, przerwy kawowe, 2 noclegi - Pokój jednoosobowy – dopłata 

150,00 zł. 

2. Opłata konferencyjna w wysokości 900,00 zł obejmuje udział w konferencji 

bez referatu, j.w. 

3. Opublikowanie tekstu w Monografii bez udziału w konferencji: 350,00 zł. 

4. Istnieje dodatkowo możliwość w zależności od tematyki złożenia artykułu 

(np. drugiego) zgodnie z cennikiem do:  

- czasopisma prawniczego "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział 

w Lublinie" [100 pkt] link z wytycznymi: https://tkp.edu.pl/ -  opłata zgodnie 

z cennikiem 

- Journal of Modern Science (100 pkt.), link 

z wytycznymi: https://www.jomswsge.com/en - opłata zgodnie z cennikiem 

- International Journal of Economics and Social Sciences (40 pkt.), link 

z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/ - opłata zgodnie 

z cennikiem 

- International Journal of Legal Sciences (40 pkt.), link 

z wytycznymi: https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ - opłata 

zgodnie z cennikiem 

 

Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: Konferencja 

 „Współczesne oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki”– 

17.05.2023-19.05.2023,  należy przelać na konto:  
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin 

Numer konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026. 

 

Ważne terminy: 

1. 30 marca 2023 r. – zgłoszenie udziału w konferencji (formularz zgłoszeniowy 

w załączeniu), na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl lub 

online ………………………………………………………………….. 

Link do strony internetowej z wszystkimi niezbędnymi informacjami oraz 

danymi do rejestracji:……………………….. 

2. 15 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej 

3. 30 kwietnia 2023 r. – nadesłanie przez uczestników tekstów referatów 

przeznaczonych do publikacji na adres e-mail: sylwia.skrzypek-

ahmed@wsei.lublin.pl 

https://tkp.edu.pl/
https://www.jomswsge.com/en
https://instytutinnowacji.edu.pl/o-ijoness/
https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/
mailto:sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl
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mailto:sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl


Program ramowy Konferencji: 

Środa 10 maja 2023  

Od 12.00 – rejestracja uczestników  

14.00 – 18.00 – otwarcie konferencji – część oficjalna – sesja praktyków    

18. 30 – UROCZYSTA KOLACJA  

 

Czwartek – 11 maja 2023  

8.00 – 9.00 – śniadanie  

9. 30 – 13.00 – wycieczka fakultatywna  

13,00 – 14.00 – obiad  

14.00 – 18.00 – obrady 

18.00 – 19.00 – debata praktyków   

19. 30 – GRILL  

 

Piątek  - 12 maja 2023    

8.00 – 9.00 śniadanie  

9. 30 – 12.00 – obrady  

10.00 – 12.00 – sekcja plakatowa  

12.00 – zakończenie konferencji  

12. 30 – 13. 30 OBIAD – WYJAZD 


