
 

 

 

 

 

XV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ 

 

 

EKONOMICZNO-PRAWNE  ASPEKTY  ZARZĄDZANIA  WARTOŚCIĄ 

W  PRZEDSIĘBIORSTWACH  I  INSTYTUCJACH  FINANSOWYCH 

Gdynia – Kopenhaga – Malmö 

25 – 28 września 2015 r. 

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Cyklicznie odbywające się konferencje z cyklu Zarządzanie Wartością są okazją 

do tworzenia i pogłębienia wiedzy oraz krytycznej analizy w dziedzinie kreowania wartości. 

W tym roku chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na istotność czynnika 

kreującego wartość i konkurencyjność podmiotów gospodarczych jakim jest system prawny. 

Siła oddziaływania prawa na procesy gospodarcze ze szczególną wyrazistością kształtuje 

szereg istotnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak zarządzanie ryzykiem, 

przebieg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych czy inwestycyjnych. 

Regulacje, a także dobre praktyki, powinny przyczyniać się do tworzenia 

środowiska o zrównoważonym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw i instytucji, 

w tym także instytucji finansowych. W tym zakresie chcielibyśmy poddać wnikliwej analizie 

i ocenie zjawisko hazardu moralnego, szczególnie mocno odczuwanego przez te podmioty, 

ale w ostateczności - obciążającego cały system społeczno-gospodarczy. 

Z uwagi na rosnące problemy i zagrożenia związane z sektorem energetycznym, 

chcielibyśmy również zainteresować Państwa problematyką inwestycji infrastrukturalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w sektorze energetycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY 

KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW, KATEDRA BANKOWOŚCI oraz 

KATEDRA FINANSÓW I RYZYKA FINANSOWEGO 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

przy współpracy KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE SGH 

 

 

RADA PROGRAMOWA 

PROF. DR HAB. JERZY BIELIŃSKI, UNIWERSYTET GDAŃSKI 

PROF. UG DR HAB. JERZY GWIZDAŁA, UNIWERSYTET GDAŃSKI 

PROF. DR HAB. ANDRZEJ HERMAN, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 

PROF. DR HAB. STANISŁAW KASIEWICZ, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 

PROF. UG DR HAB. LESZEK PAWŁOWICZ, UNIWERSYTET GDAŃSKI 

 

 

OBSZARY PROBLEMOWE 

 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA – ASPEKTY EKONOMICZNE I PRAWNE 

⁻ Przedsięwzięcia strategiczne w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa 

⁻ Kryzys i upadłość a możliwości kreacji wartości 

⁻ Mediacje gospodarcze oraz ich wpływ na wartość przedsiębiorstwa 

⁻ Zarządzanie ryzykiem 

⁻ Etyka vs prawo w procesie kształtowania społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa 

⁻ Wartość a kompetencje kluczowe 

 

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ INSTYTUCJI FINANSOWEJ 

⁻ Hazard moralny na rynkach finansowych 

⁻ Wdrażanie instrumentów rynku finansowego 

⁻ Partnerstwo publiczno-prywatne a kreacja wartości 

 

SEKTOROWE ASPEKTY KREOWANIA WARTOŚCI 

⁻ Kreowanie wartości w projektach infrastrukturalnych sektora energetycznego 

⁻ Bezpieczeństwo energetyczne przedsięwzięć strategicznych i infrastrukturalnych 



 

 

REJESTRACJA I WYMOGI DLA AUTORÓW 

 

⁻ zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza elektronicznego, który jest 

dostępny na stronie Konferencji w zakładce „Zgłoszenie” 

http://konferencja.wzr.pl/?p=p_265  

⁻ referaty w języku polskim, opracowane zgodnie z wytycznymi szablonu czasopisma 

Zarządzanie i Finanse, prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

zwp@ug.edu.pl 

⁻ równolegle z referatem należy przesłać oświadczenie Autora o przekazaniu praw 

autorskich; w przypadku, gdy referat jest wynikiem pracy więcej niż jednego 

Autora, niezbędne jest również oświadczenie o procentowym podziale pracy; 

niezbędnym elementem obu oświadczeń są własnoręczne podpisy Autorów 

⁻ szablon pliku do napisania referatu oraz niezbędne oświadczenia można pobrać ze 

strony Konferencji www.konferencja.wzr.pl 

 

 

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA 

 

1) referaty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w 

czasopiśmie Zarządzanie i Finanse – 7 punktów zgodnie z wykazem czasopism 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

2) referaty z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzentów, zostaną 

opublikowane w monografii – 4 punkty 

 

 

KALENDARIUM 

 

4 MAJA 2015 zgłoszenie uczestnictwa, nadsyłanie referatów, 

4 MAJA 2015 uregulowanie opłaty konferencyjnej 

20 SIERPNIA 2015 przesłanie autorom recenzji 

25-28 WRZEŚNIA 2015 obrady konferencyjne 

 

 

 

 

 

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

⁻ 1950 zł udział wraz z publikacją, na promie kabina 2-osobowa 

⁻ 2350 zł udział wraz z publikacją, na promie kabina 1-osobowa 

⁻ 1650 zł tylko udział, na promie kabina 2-osobowa 

⁻ 2050 zł tylko udział, na promie kabina 1-osobowa 

⁻ 1000 zł wyłącznie publikacja 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

z dopiskiem K- 215-15 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101 

Tel/fax (058) 523-11-69, (058) 523-14-61 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na następujący adres mailowy:  

zwp@ug.edu.pl 
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RAMOWY PROGRAM ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH KONFERENCJI 
 

Kopenhaga – stolica Danii, która dzięki opłatom celnym wnoszonym od XIV wieku przez 

statki przepływające przez cieśninę Sund, stała się miastem zamożnych handlowców. 

Fascynujące miasto, które wspaniale nadaje się zarówno na spędzenie krótkiego weekendu, 

jak i wakacji, bez względu na porę roku, gust i wiek odwiedzających. 

 

1 dzień – 25 września 2015 r. / piątek 
 

12.00 

 

 

spotkanie uczestników Konferencji na Terminalu Promowym Stena 

Line w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego 60, zaokrętowanie na prom, 

zakwaterowanie w kabinach 

14.00 – 19.00 obrady konferencyjne 

19.30 wyjście promu 

 

2 dzień – 26 września 2015 r. / sobota 
 

7.45 

 

przyjście promu do Karlskrony, wyokrętowanie z promu, przejazd  

mostem Øresund z Malmö do Kopenhagi 

11.00 

 

 

 

Kopenhaga – zwiedzanie miasta m.in. pomnik Syrenki 

Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, Pałac Królewski Amalienborg, 

port Nyhavn, Christianborg, Katedra, rejs po kanałach,  

wizyta w Browarze Carlsberg – koszt własny 40 pln /os 

19.00 przejazd do Malmö, zakwaterowanie w hotelu 

 

3 dzień – 27 września 2015 r. / niedziela 
 

8.30 

 

 

zwiedzanie Malmö – przejazd koło zamku, przystanek 

nad brzegiem morza w dzielnicy Vastra Hamnen koło 

wieżowca Turning Torso 

10.00 – 14.00 

 

obrady konferencyjne w Turning Torso – obiekt z salą 

konferencyjną na wysokości 198 m, 54 piętro 

19.30 Powrót do Karlskrony, odprawa biletowa, zaokrętowanie 

20.30 wyjście promu z Karlskrony do Gdyni 

 

4 dzień – 28 września 2015 r. / poniedziałek 
 

9.00 przyjście promu do Gdyni 

 


