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Od redaktorów tomu 

Na Pań stwa ręce składamy kolejńy ńumer czasopisma ńaukowego 

,,Zbliz eńia Cywilizacyjńe” zawierający zbio r artykuło w będących po-

kłosiem cykliczńej Studeńckiej Końfereńcji Naukowej pń. ,,Wyzwańia 

gospodarcze, polityczńe i społeczńe w globalńej gospodarce” zorgańi-

zowańej przez Pań stwową Uczelńię Zawodową we Włocławku. Auto-

rami publikacji są studeńci i absolweńci, kto rzy regularńie i aktywńie 

uczestńiczą w kolejńych edycjach Końfereńcji wygłaszając swoje roz-

waz ańia i przedstawiając wyńiki badań  w dedykowańych dla ńich pa-

ńelach. Tegoroczńa XII edycji Końfereńcji, kto ra miała charakter ogo l-

ńopolski z uwagi ńa sytuację epidemiologiczńą odbyła się w sposo b 

zdalńy za pos redńictwem platformy MS Teams. Prelegeńci prezeńto-

wali swoje referaty w 4 odrębńych pańelach wpisujących się w tema-

tykę końfereńcji: wyzwańia gospodarcze, polityczńe, społeczńe oraz 

wyzwańia techńiczńe.  

Dyńamiczńie zmieńiająca się rzeczywistos c  gospodarcza stańowi 

wyzwańie zaro wńo dla jedńostek, grup jak i całych społeczeń stw. Po-

woduje końieczńos c  ńie tylko dostosowańia się, ale tez  wyjs cia ńaprze-

ciw zmiańom globalńej gospodarki w kreatywńy i ińńowacyjńy sposo b 

w szczego lńos ci w obliczu pańującej pańdemii COVID-19. W tym koń-

teks cie wyjątkowego zńaczeńia ńabrała Studeńcka Końfereńcja Nau-

kowa, gdzie prezeńtowańe referaty obejmowały szeroki zakres tema-

tyczńy umoz liwiający wymiańę poglądo w i rozwo j wiedzy. Zawarte  

w ńumerze opracowańia ńaukowe są ro z ńorodńe pod względem tema-

tyczńym oraz wskazują ńa rozległos c  zagadńień  związańych z wyzwa-

ńiami gospodarczo-polityczńo-społeczńymi w globalńej gospodarce. 

Autorzy w swoich artykułach ńie ograńiczali się wyłączńie do rozwa-
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z ań  o charakterze stricte teoretyczńym, ale dokońali ro wńiez  wńikliwej 

ańalizy zagadńień  biorąc pod uwagę aspekt empiryczńo-praktyczńy.  

 Zorgańizowańa końfereńcja adresowańa była do studeńto w repre-

zeńtujących dziedzińę ńauk społeczńych, humańistyczńych, ińz yńie-

ryjńo-techńiczńych oraz ńauk medyczńych i ńauk o zdrowiu. Celem 

końfereńcji była wymiańa dos wiadczeń , prezeńtacja wyńiko w badań  

oraz dyskusja ńaukowa ńad aktualńymi problemami globalńej gospo-

darki w ramach przygotowańych sekcji tematyczńych.  

Nińiejszy ńumer otwiera artykuł autorstwa Marty Frątczak oraz 

mgra Roberta Kwas ńiewskiego pos więcońy Prezesowi Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych jako orgańu włas ciwemu w sprawie ochrońy da-

ńych osobowych w Polsce. Rozwaz ańia Autoro w, gło wńie o charakterze 

teoretyczńo-prawńym, dotyczyły ogo lńych waruńko w związańych  

z powoływańiem orgańu ńadzoru w sprawa dotyczących ochrońy da-

ńych osobowych wyńikających z przepiso w ogo lńego rozporządzeńia 

o ochrońie dańych osobowych, ale takz e szczego łowych waruńko w  

i wymogo w formalńych, jakie musi spełńic  osoba by objąc  stańowisko 

Prezesa UODO, kto re wyńikają wprost z regulacji krajowych tj. ustawy 

z dńia 10 maja 2018 r. o ochrońie dańych osobowych. Autorzy przed-

stawili zakres włas ciwos ci Prezesa UODO, kto ry jest sukcesorem po-

przedńiego orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy 

Ińspektor Ochrońy Dańych Osobowych. W drugiej częs ci opracowańia 

Autorzy przedstawiają zadańia, kompeteńcje oraz uprawńieńia Preze-

sa UODO, biorąc pod uwagę w szczego lńos ci kompeteńcje związańe  

z ńakładańiem kar za ńieprzestrzegańie przepiso w, dotyczących ochro-

ńy dańych osobowych.  

W kolejńym artykule pt. ,,Ańaliza poro wńawcza struktury budz etu 

gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski w latach 2015–

2019” autorstwa Ańgeliki Bedńarek dokońańo wńikliwej ańalizy bu-

dz etu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski biorąc pod uwagę 

zestawieńie wskaz ńiko w dochodo w oraz wydatko w obu jedńostek sa-

morządu terytorialńego. W pierwszej częs ci artykułu o charakterze 

teoretyczńym przedstawiońo ogo lńe zasady ustalańia budz etu w gmi-

ńach, ńatomiast w drugiej częs ci mającej charakter praktyczńy doko-
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ńańo ańalizy poro wńawczej udziału poszczego lńych z ro deł dochodo w 

i wydatko w według klasyfikacji budz etowej oraz podziału ze względu 

ńa cel przezńaczeńia w latach 2015–2019. W podsumowańiu Autorka 

wskazała ńa wńioski płyńące z przeprowadzońej ańalizy obu budz eto w 

biorąc pod uwagę dyńamikę zmiań w zakresie dochodo w i wydatko w 

budz etu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawskiej, ich poteńcjał 

rozwojowy i ińwestycyjńy. 

Artykuł autorstwa Domińiki Ruteckiej pt. ,,Rozwo j ryńku frańczyzy 

w Polsce” w częs ci teoretyczńej przedstawia istotę i historię frańchi-

sińgu, zaro wńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym. Autorka  

w swoim opracowańiu wskazuje ńa kilka defińicji pojęcia ,,frańczyzy” 

sformułowańych przez przedstawicieli doktryńy zajmujących się tą te-

matyką. Wskazańo ro wńiez  ńa wady i zalety frańchisińgu biorąc pod 

uwagę jego istotę. Częs c  empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę po-

teńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co stańowi realizację celu gło wńego 

opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipoteza, z e ryńek frań-

czyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się waz ńym ńa-

rzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej. 

Opracowańie autorstwa Julii Patrońiak i Szymońa Szymań skiego pń. 

,,Zielońa gospodarka Uńii Europejskiej – aspekty prawńe” traktuje  

o wprowadzońych ńa przestrzeńi ostatńich lat ńajwaz ńiejszych zmia-

ńach w gospodarce mających ńa celu zmńiejszeńie ńegatywńego wpły-

wu ńa stań s rodowiska, w kto rym z yjemy. W pierwszej częs ci pracy 

omo wiońo gło wńe priorytety działań  Komisji Europejskiej ńa lata 

2019–2024 ńa rzecz budowańia ekologii w Uńii Europejskiej, opisując 

załoz eńia i działańia podjęte w ramach Europejskiego Zielońego Ładu 

(European Green Deal), kto ry jest długoletńim plańem działań  dla 

pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej w celu redukcji emisji gazo w 

cieplarńiańych i dalszej degradacji s rodowiskowej. Załoz eńia Europej-

skiego Zielońego Ładu, wskazańe w opracowańiu, wpisują się całkowi-

cie w działańia podejmowańe przez Komisję Europejska ńa rzecz wdro-

z eńia zro wńowaz ońego rozwoju i zro wńowaz ońej gospodarki UE.  

W drugiej częs ci artykułu Autorzy ńawiązując do kwestii tzw. „zielońej 
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polityki” wskazali ńa podstawowe ńormy prawńe zawarte w Koństytu-

cji RP oraz ustawach krajowych odńoszące się do szeroko pojętej 

ochrońy klimatu i s rodowiska. Rozwaz ańia Autoro w zakoń czońe zosta-

ły opisańiem orgańizacji międzyńarodowych, kto re mają silńy wpływ 

ńa realizację klimatyczńych celo w w s wiatowej gospodarce, tj. pręz ńie 

działającej fuńdacji Greeńpace oraz Europejskiej Ageńcji S rodowiska.  

W kolejńym artykule pt. ,,Wyzwańia dla wspo lńego ryńku UE w ob-

liczu Brexitu i kryzysu wywołańego COVID-19”, autorstwa Magdaleńy 

Pełńikowskiej oraz Magdaleńy Wroń skiej Pułkowńik poruszońo sytua-

cję wspo lńego ryńku UE w sytuacji wystąpieńia jedńego z pań stw 

człońkowskich ze struktur Uńii Europejskiej oraz wybuchu pańdemii 

COVID-19. Autorki zwro ciły uwagę ńa wyzwańia społeczńo-gospodar-

cze stojące przez wspo lńym ryńkiem UE z uwagi ńa bezprecedeńsową 

decyzję Wielkiej Brytańii o wystąpieńiu z europejskiej wspo lńoty.  

W drugiej częs ci opracowańia Autorki ukazały gospodarcze, ekońo-

miczńe i społeczńe skutki pańdemii COVID-19. Szybkie rozprzestrze-

ńiańie się wirusa SARS-CoV-2, zdańiem Autorek, przyczyńiło się do 

zńaczńego zmńiejszeńia aktywńos ci gospodarczej ńie tylko w Uńii 

Europejskiej, ale i ńa całym s wiecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE 

stała się ochrońa obywateli oraz wsparcie krajo w człońkowskich  

w zwalczańiu pańdemii, co zostało w sposo b precyzyjńy opisańe  

w opracowańiu.   

Ostatńi artykuł autorstwa Werońiki Mętlewicz pt. ,,Pozycja ustro-

jowa Europejskiego Bańku Ceńtralńego i jego rola w kreacji pieńiądza” 

wskazuje ńa prawńe, iństytucjońalńe i orgańizacyjńe aspekty fuńkcjo-

ńowańia Europejskiego Bańku Ceńtralńego w procesie kreacji pieńią-

dza w gospodarce. Częs c  pierwsza opracowańia zawiera ińformacje 

ogo lńe ńa temat Europejskiego Bańku Ceńtralńego, kto ry pełńi bardzo 

waz ńe fuńkcje w celu ustabilizowańia i pobudzańia gospodarki oraz 

mońitorowańia ryńku i końtroli ilos ci pieńiądza w obiegu. W tym za-

kresie omo wiońo Europejski System Bańko w Ceńtralńych (ESBC) oraz 

będący jego częs cią Eurosystemu, kto rego celem jest utrzymańie sta-

bilńos ci ceń i ochrońę wartos ci euro oraz – w szerszym aspekcie – 

ochrońa stabilńos ci fińańsowej oraz wspierańie ińtegracji fińańsowej 
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w Europie. Częs c  druga pracy została pos więcońa szczego łowej ańali-

zie zadań  Europejskiego Bańku Ceńtralńego w kreacji pieńiądza w go-

spodarce oraz przeańalizowańo podstawowe dańe faktograficzńe uka-

zujące teń mechańizm w praktyce. 

Poruszońe w publikacji zagadńieńia i problemy ńie są jedyńymi, 

kto re moz ńa wyodrębńic  w ramach poruszańej problematyki dotyczą-

cej wyzwań  gospodarczych,  polityczńych i społeczńych w globalńej go-

spodarce. Ilos c  złoz ońych opracowań  ńaukowych do druku pozwoli ńa 

wydańie kolejńego ńumeru czasopisma ńaukowego ,,Zbliz eńia Cywili-

zacyjńe” pos więcońego ww. tematyce. Mamy ńadzieję, z e lektura tego 

ńumeru przybliz y Pań stwu ńińiejszą problematykę i zaińspiruje do dal-

szych rozwaz ań  zaro wńo teoretyczńych, jak i praktyczńych. Jedńocze-

s ńie serdeczńie zachęcamy do publikowańia Pań stwa opracowań  ńau-

kowych ńa łamach kolejńych ńumero w Naszego kwartalńika.  
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