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Sprawozdanie z VIII studenckiej  

konferencji naukowej pt.  

„Wyzwania gospodarcze, polityczne 

i społeczne w globalnej gospodarce” 

Włocławek, 24 maja 2016 r. 

W dnu 24 maja 2016 roku w budynku dydaktycznym PWSZ we Wło-

cławku przy ulicy Mechaników 3 odbyła się VIII Studencka Konferen-

cja Naukowa. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: ,,Wyzwania 

gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”. Obrady 

rozpoczęły się o godzinie 9.00 od przywitania przybyłych gości przez 

władze Uczelni oraz organizatorów konferencji. Sesję plenarną  

zainaugurowało wystąpienie pt. ,,Między globalopolis a zaściankiem”, 

które wygłosił prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski z Zakładu Admini-

stracji PWSZ we Włocławku. W referacie nawiązującym do motywu 

przewodniego tegorocznej edycji Profesor m.in. przybliżył istotę glo-

balizacji oraz obalił kilka mitów, które na przestrzeni ostatnich lat 



 

94 Państwo–Prawo–Administracja 2(1)/2016 

narosły wokół tego procesu. Kolejnym punktem tej części konferencji 

było uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowej 

pomiędzy Studenckim Kołem Naukowym Prawa Podatkowego UMK 

w Toruniu a Kołem Naukowym Studentów Administracji PWSZ we 

Włocławku. Na jego mocy studenci zrzeszeni w ramach wymienio-

nych organizacji naukowych wyrazili gotowość nawiązania ścisłej 

współpracy na płaszczyźnie naukowej. Ostatnim punktem sesji ple-

narnej były wystąpienia studentów reprezentujących następujące 

obszary badawcze: administracja (Martyna Wilmanowicz – ,,Bitcoin”), 

informatyka (Monika Bartczak – ,,Projekt aplikacji mobilnej do zarzą-

dzania budżetem domowym ,,E-PORTMONETKA””), mechanika i bu-

dowa maszyn (Łukasz Wojtasik, Marcin Więtczak, Wojciech Kaniew-

ski – ,,Wybrane aspekty wspomagania komputerowego w technologii 

maszyn”) oraz zarządzanie (Joanna Ałtyn – ,,Strategie biznesowe glo-

balnych marek”). Wygłoszone referaty stanowiły swoiste preludium 

do dalszej części konferencji, która po zakończeniu sesji plenarnej 

toczyła się już w ramach trzech równoległych bloków naukowych 

dedykowanych administracji, informatyce oraz zarządzaniu. 

W ramach panelu naukowego ,,Administracja”, który prowadził 

mgr Jacek Wojciechowski wygłoszono 10 referatów. Tegoroczną edy-

cję konferencji zdominowały wystąpienia poświęcone prawu podat-

kowemu oraz prawu finansów publicznych. Obrady tego bloku na-

ukowego zainaugurował referat pt. ,,E-biznes” wygłoszony przez Olgę 

Kosmalę z UMK w Toruniu. Prelegentka omówiła w nim istotę biznesu 

elektronicznego oraz przybliżyła główne aspekty prawne związane 

z jego funkcjonowaniem. Drugi prelegent – Marek Słupczewski (UMK 

w Toruniu) w swoim wystąpieniu (,,Kwota wolna od podatku w PIT”) 

podjął z kolei niezwykle popularny w ostatnim czasie w przekazach 

medialnych temat kwoty wolnej od podatku, wyjaśniając istotę tej 

instytucji oraz przybliżając konsekwencje mogące wynikać ze zmiany 

jej wysokości. Kolejny referat wygłoszony w tej części konferencji 

autorstwa Weroniki Baran i Julity Tyczki (UMK w Toruniu) poświę-

cony został problemowi opłaty od posiadania psów (,,Opłata od po-
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siadania psów jako dochód gminy”). Prelegentki przybliżyły w nim 

genezę wskazanego świadczenia, jego ewolucję w polskim porządku 

prawnym, jak również dokonały charakterystyki najważniejszych 

problemów interpretacyjnych narosłych w związku z jej obowiązy-

waniem. Następnie referat pt. ,,Przestępczość jako przeszkoda w roz-

woju działalności gospodarczej w kraju” wygłosiły studentki PWSZ 

we Włocławku – Sylwia Lewandowski oraz Magdalena Szczepaniak. 

Prelegentki przedstawiły w nim najważniejsze ich zdaniem czynniki, 

które hamują rozwój działalności gospodarczej na terytorium RP. 

Po ich wystąpieniu referat zatytułowany ,,Interpretacje ZUS w zakre-

sie świadczeń urlopowych” przedstawił Robert Kwaśniewski, absol-

went PWSZ we Włocławku, aktualnie student doradztwa podatkowe-

go na WPiA UMK w Toruniu. W swoim wystąpieniu przybliżył słucha-

czom najważniejsze wypowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w zakresie problematyki świadczeń urlopowych, charakteryzując 

przy tym ich konsekwencje prawne. Po tym wystąpieniu głos zabrała 

Nina Dąbrowska (UMK w Toruniu), która w przygotowanym przez 

siebie referacie pt. ,,Trybunał Konstytucyjny jako strażnik konstytu-

cyjności przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych” przedstawiła 

wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotykające sfery 

ubezpieczeń społecznych, akcentując rolę wskazanego organu 

w kształtowaniu tej gałęzi prawa. Dwa kolejne referaty zostały po-

święcone problemowi reformy polskiej administracji publicznej. 

W wystąpieniu zatytułowanym ,,Projekt reformy polskich służb skar-

bowych” jego autorka Dominika Jasińska studentka PWSZ we Wło-

cławku przybliżyła słuchaczom najważniejsze założenia reformy ad-

ministracji skarbowej, a występująca po niej Katarzyna Safandowska 

wygłosiła referat pt. ,,Projekt reformy polskiej służby celnej”, w któ-

rym zapoznała słuchaczy ze skutkami reformy służby celnej. W dal-

szej kolejności wygłoszony został referat zatytułowany ,,Podatek od 

środków transportowych jako dochód Włocławka” przygotowany 

przez trzy studentki PWSZ we Włocławku – Karolinę Woźniak, Kata-

rzynę Kępską oraz Anetę Wiśniewską. W trakcie swojego wystąpienia 
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poza rozważaniami natury teoretycznej na temat istoty podatku od 

środków transportowych prelegentki przedstawiły również dane 

obrazujące praktykę związaną ze stosowaniem tego świadczenia 

w mieście Włocławek. Ostatnim wystąpieniem w ramach tego panelu 

był referat ,,Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jako ustawowy obowiązek gminy” wygłoszony przez studentów UMK 

w Toruniu: Bartosza Mielcarka i Jakuba Zemłę. Prelegenci dokonali 

w nim charakterystyki problemu współpracy gmin z organizacjami 

samorządowymi, przedstawiając własne stanowisko w zakresie jego 

rozwiązania. Po zakończeniu obrad tego panelu odbyło się spotkanie 

z Profesorem Jackiem Wantoch-Rekowskim, Kierownikiem Zakładu 

Administracji PWSZ we Włocławku, który wręczył prelegentom certy-

fikaty uczestnictwa oraz pogratulował wystąpień. 

Obrady konferencji dowiodły, że młodzi naukowcy nie boją się 

podejmować zagadnień trudnych, stwarzających liczne problemy 

interpretacyjne na etapie stosowania prawa. Ważną rolę w przygoto-

wywania referatów odegrali Opiekunowie Naukowi (prof. dr hab. 

Violetta Konarska Wrzosek, prof. dr hab. A. Lutrzykowski, dr Robert 

Musiałkiewicz, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski), którym prelegenci 

dziękowali w trakcie oraz po zakończeniu konferencji. Pokłosiem 

obrad naukowych będzie monografia, która ukaże się nakładem Wy-

dawnictwa PWSZ we Włocławku. 


