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Szanowni Państwo,  

 

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biznes i 

turystyka w czasach niepewności. Konferencja odbędzie się 20.04.2023 r. w formie hybrydowej 

i będzie ona płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnieć naukowych oraz praktycznych 

doświadczeń w zakresie wyzwań, innowacji i głównych problemów zarówno szeroko 

rozumianego biznesu, jak i branży turystycznej.  

 

Głównymi celami konferencji są:  

• dyskusja nad problemami i wyzwaniami biznesu oraz turystyki;  

• wskazanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania określonym zagrożeniom i 

wyzwaniom;  

• kreowanie perspektyw rozwoju turystyki w okresie kryzysu gospodarczego;  

• integracja środowiska naukowego, praktyków biznesu turystycznego i organizacji 

społecznych i turystycznych.  

 

W trakcie konferencji przewidziano następujące obszary tematyczne: 

• Biznes w czasach niepewności (zagadnienia ekonomiczne, doświadczenia 

przedsiębiorców z różnych kryzysów, aktualny stan badań, aktualne wyzwania); 

• Turystyka w czasach niepewności (doświadczenia branży turystycznej z różnych 

kryzysów, aktualny stań badań, turystyka w okresie pandemii COVID-19, aktualne 

wyzwania branży turystycznej).  

 

Organizatorzy:  

• Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 

o Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS 

o Centrum Transferu Technologii i Wiedzy KANS 

o Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw KANS  

o Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych KANS 

 



 

 

3 

Patronat: 

• Dolnośląska Izba Turystyki – Marek Ciechanowski  

• Sudeckie Centrum Przedsiębiorców 

 

Partnerzy: 

• Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze  

• Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego  

 

Komitet Naukowy:  

• dr Beata Telążka, prof. KANS – Przewodnicząca (Karkonoska Akademia Nauk 

Stosowanych w Jeleniej Górze) 

• prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

• prof. dr hab. Andrzej Żebrowski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i 

Indywidualnego APEIRON w Krakowie) 

• dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie) 

• dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. KANS (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych 

w Jeleniej Górze, Uniwersytet Wrocławski) 

• dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

• dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

• dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Krośnie) 

• dr hab. Paweł Piepiora, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich 

Olimpijczyków we Wrocławiu) 

• dr hab. Zbigniew Piepiora, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 

• dr Piotr Pieńkowski (Uniwersytet Wrocławski) 

• dr Justyna Bagińska (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) 

• dr Paweł Greń (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) 

• dr Zdzisław Pólkowski (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) 
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• dr Zygmunt Dudek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) 

• dr Wojciech Topczewski (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) 

• dr Małgorzata Stochmal (Uniwersytet Wrocławski) 

• dr Robert Wysocki (Uniwersytet Zielonogórski) 

• dr Jolanta Grębowiec-Baffoni (Research & Investigation Economic Crime Studies w 

Mediolanie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON 

w Krakowie) 

• dr Zbigniew Telec (Politechnika Wrocławska) 

• dr Piotr Sołhaj (Kancelaria Adwokacka w Krakowie) 

• dr inż. Iwona Gawron (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu) 

• mgr Kornel Musiał (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze)  

 

Komitet Organizacyjny:  

• dr Magdalena Baczyńska – Przewodnicząca  

• dr Justyna Bagińska  

• dr Wojciech Topczewski  

• mgr Kornel Musiał 

• mgr Lilianna Rzepka 

• mgr Magdalena Prorok 

• Studenci i Studentki – Członkowie i Członkinie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań 

Społecznych KANS  

 

Kontakt: 

Wszelkie pytania i korespondencję należy kierować do sekretarzy Komitetu Organizacyjnego: 

• mgr Kornel Musiał: kornel.musial@kans.pl (konferencja, publikacje) 

• dr Justyna Bagińska: justyna.baginska@kans.pl (konferencja)  

 

Referaty i publikacja:  

Osoby zaineresowane prezentacją referatu podczas konferencji prosimy o przesłanie tytułu 

wystąpienia i abstraktu przez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać jasne 
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odniesienie do źródeł i rezultatów przedstawionych w prezentacji. Objętość tekstu max. 350 

wyrazów. Przesłane abstrakty będą dostępne na stronie internetowej konferencji oraz w 

elektronicznej książce abstraktów przygotowanej na konferencję. Konferencja będzie miała 

charakter hybrydowy, zatem istnieje możliwość zaprezentowania referatu stacjonarnie lub 

zdalnie. Język konferencji: polski i angielski.  

 

Autorów zapraszamy do publikacji swoich prac w monografii pokonferencyjnej, która ukaże 

się w 2024 roku (Wydawnictwo Naukowe FNCE – I poziom wydawnictw z listy MEiN). Teksty 

w języku polskim lub angielskim należy przesłać do 30.09.2023 r. Szczegółowe wytyczne 

zostaną zamieszczone w odrębnym komunikacie.  

 

Koszty uczestnictwa: 

• Bierny udział w formie zdalnej lub stacjonarnej: bezpłatnie 

• Bierny udział w formie stacjonarnej + catering: 150,00 zł/40 euro  

• Czynny udział (zdalnie): 60,00 zł/20 euro  

• Czynny udział (stacjonarnie): 230,00 zł/60 euro  

• Czynny udział studenci I, II stopnia oraz doktoranci (stacjonarnie): 180,00 zł/50 euro 

 

Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy dokonać do 12.04.2023 r. Osoby, które 

zadeklarują chęć uczestnictwa czynnego i poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny 

(abstrakt, słowa kluczowe itd.) będą na bieżąco informowane o decyzji Komitetu Naukowego 

w sprawie zakwalifikowania ich referatu.    

 

NUMER KONTA UCZELNI: 

Santander Bank Polska 

90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 

Tytuł: Imię i nazwisko, I MKN  

 

Dane do przelewu międzynarodowego: 

IBAN: PL 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 
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KOD SWIFT: WBKPPLPP 

Tytuł: Imię i nazwisko, I MKN/ Title: First and last name, I MKN 

 

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:  

• Naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe (ekonomia i finanse, 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i 

jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, 

nauki o komunikacji społecznej i mediach, filozofia, psychologia, promocja zdrowia, 

nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie);  

• Przedsiębiorców i praktyków;  

• Działaczy organizacji pozarządowych; 

• Pracowników lokalnych służb i instytucji;  

• Studentów i doktorantów.  

 

Ważne daty: 

Termin Opis 

Do 10.04.2023 r. do godz. 18:00 • Rejestracja uczestników w formie 

online (uczestnicy bierni i czynni) 

Do 12.04.2023 r.  • Wniesienie opłaty konferencyjnej 

13.04.2023 r.  Zamieszczenie pełnego programu 

konferencji 

20.04.2023 r. Konferencja (rejestracja uczestników w 

godzinach 9:00 – 10:00) – KANS oraz MS 

Teams 

Do 30.09.2023 r. do godz. 23:59 Przesłanie artykułów do monografii 

pokonferencyjnej  

2024 r. Wydanie monografii  

  


