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Od redaktorów tomu

Na Państwa ręce składamy kolejńy ńumer czasopisma ńaukowego
,,Zblizeńia Cywilizacyjńe” zawierający zbior artykułow będących pokłosiem cykliczńej Studeńckiej Końfereńcji Naukowej pń. ,,Wyzwańia
gospodarcze, polityczńe i społeczńe w globalńej gospodarce” zorgańizowańej przez Państwową Uczelńię Zawodową we Włocławku. Autorami publikacji są studeńci i absolweńci, ktorzy regularńie i aktywńie
uczestńiczą w kolejńych edycjach Końfereńcji wygłaszając swoje rozwazańia i przedstawiając wyńiki badań w dedykowańych dla ńich pańelach. Tegoroczńa XII edycji Końfereńcji, ktora miała charakter ogolńopolski z uwagi ńa sytuację epidemiologiczńą odbyła się w sposob
zdalńy za posredńictwem platformy MS Teams. Prelegeńci prezeńtowali swoje referaty w 4 odrębńych pańelach wpisujących się w tematykę końfereńcji: wyzwańia gospodarcze, polityczńe, społeczńe oraz
wyzwańia techńiczńe.
Dyńamiczńie zmieńiająca się rzeczywistosc gospodarcza stańowi
wyzwańie zarowńo dla jedńostek, grup jak i całych społeczeństw. Powoduje końieczńosc ńie tylko dostosowańia się, ale tez wyjscia ńaprzeciw zmiańom globalńej gospodarki w kreatywńy i ińńowacyjńy sposob
w szczegolńosci w obliczu pańującej pańdemii COVID-19. W tym końtekscie wyjątkowego zńaczeńia ńabrała Studeńcka Końfereńcja Naukowa, gdzie prezeńtowańe referaty obejmowały szeroki zakres tematyczńy umozliwiający wymiańę poglądow i rozwoj wiedzy. Zawarte
w ńumerze opracowańia ńaukowe są rozńorodńe pod względem tematyczńym oraz wskazują ńa rozległosc zagadńień związańych z wyzwańiami gospodarczo-polityczńo-społeczńymi w globalńej gospodarce.
Autorzy w swoich artykułach ńie ograńiczali się wyłączńie do rozwa-
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zań o charakterze stricte teoretyczńym, ale dokońali rowńiez wńikliwej
ańalizy zagadńień biorąc pod uwagę aspekt empiryczńo-praktyczńy.
Zorgańizowańa końfereńcja adresowańa była do studeńtow reprezeńtujących dziedzińę ńauk społeczńych, humańistyczńych, ińzyńieryjńo-techńiczńych oraz ńauk medyczńych i ńauk o zdrowiu. Celem
końfereńcji była wymiańa doswiadczeń, prezeńtacja wyńikow badań
oraz dyskusja ńaukowa ńad aktualńymi problemami globalńej gospodarki w ramach przygotowańych sekcji tematyczńych.
Nińiejszy ńumer otwiera artykuł autorstwa Marty Frątczak oraz
mgra Roberta Kwasńiewskiego poswięcońy Prezesowi Urzędu Ochrońy
Dańych Osobowych jako orgańu własciwemu w sprawie ochrońy dańych osobowych w Polsce. Rozwazańia Autorow, głowńie o charakterze
teoretyczńo-prawńym, dotyczyły ogolńych waruńkow związańych
z powoływańiem orgańu ńadzoru w sprawa dotyczących ochrońy dańych osobowych wyńikających z przepisow ogolńego rozporządzeńia
o ochrońie dańych osobowych, ale takze szczegołowych waruńkow
i wymogow formalńych, jakie musi spełńic osoba by objąc stańowisko
Prezesa UODO, ktore wyńikają wprost z regulacji krajowych tj. ustawy
z dńia 10 maja 2018 r. o ochrońie dańych osobowych. Autorzy przedstawili zakres własciwosci Prezesa UODO, ktory jest sukcesorem poprzedńiego orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy
Ińspektor Ochrońy Dańych Osobowych. W drugiej częsci opracowańia
Autorzy przedstawiają zadańia, kompeteńcje oraz uprawńieńia Prezesa UODO, biorąc pod uwagę w szczegolńosci kompeteńcje związańe
z ńakładańiem kar za ńieprzestrzegańie przepisow, dotyczących ochrońy dańych osobowych.
W kolejńym artykule pt. ,,Ańaliza porowńawcza struktury budzetu
gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brzesc Kujawski w latach 2015–
2019” autorstwa Ańgeliki Bedńarek dokońańo wńikliwej ańalizy budzetu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzesc Kujawski biorąc pod uwagę
zestawieńie wskazńikow dochodow oraz wydatkow obu jedńostek samorządu terytorialńego. W pierwszej częsci artykułu o charakterze
teoretyczńym przedstawiońo ogolńe zasady ustalańia budzetu w gmińach, ńatomiast w drugiej częsci mającej charakter praktyczńy doko–7–
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ńańo ańalizy porowńawczej udziału poszczegolńych zrodeł dochodow
i wydatkow według klasyfikacji budzetowej oraz podziału ze względu
ńa cel przezńaczeńia w latach 2015–2019. W podsumowańiu Autorka
wskazała ńa wńioski płyńące z przeprowadzońej ańalizy obu budzetow
biorąc pod uwagę dyńamikę zmiań w zakresie dochodow i wydatkow
budzetu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzesc Kujawskiej, ich poteńcjał
rozwojowy i ińwestycyjńy.
Artykuł autorstwa Domińiki Ruteckiej pt. ,,Rozwoj ryńku frańczyzy
w Polsce” w częsci teoretyczńej przedstawia istotę i historię frańchisińgu, zarowńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym. Autorka
w swoim opracowańiu wskazuje ńa kilka defińicji pojęcia ,,frańczyzy”
sformułowańych przez przedstawicieli doktryńy zajmujących się tą tematyką. Wskazańo rowńiez ńa wady i zalety frańchisińgu biorąc pod
uwagę jego istotę. Częsc empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę poteńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co stańowi realizację celu głowńego
opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipoteza, ze ryńek frańczyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się wazńym ńarzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej.
Opracowańie autorstwa Julii Patrońiak i Szymońa Szymańskiego pń.
,,Zielońa gospodarka Uńii Europejskiej – aspekty prawńe” traktuje
o wprowadzońych ńa przestrzeńi ostatńich lat ńajwazńiejszych zmiańach w gospodarce mających ńa celu zmńiejszeńie ńegatywńego wpływu ńa stań srodowiska, w ktorym zyjemy. W pierwszej częsci pracy
omowiońo głowńe priorytety działań Komisji Europejskiej ńa lata
2019–2024 ńa rzecz budowańia ekologii w Uńii Europejskiej, opisując
załozeńia i działańia podjęte w ramach Europejskiego Zielońego Ładu
(European Green Deal), ktory jest długoletńim plańem działań dla
państw człońkowskich Uńii Europejskiej w celu redukcji emisji gazow
cieplarńiańych i dalszej degradacji srodowiskowej. Załozeńia Europejskiego Zielońego Ładu, wskazańe w opracowańiu, wpisują się całkowicie w działańia podejmowańe przez Komisję Europejska ńa rzecz wdrozeńia zrowńowazońego rozwoju i zrowńowazońej gospodarki UE.
W drugiej częsci artykułu Autorzy ńawiązując do kwestii tzw. „zielońej
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polityki” wskazali ńa podstawowe ńormy prawńe zawarte w Koństytucji RP oraz ustawach krajowych odńoszące się do szeroko pojętej
ochrońy klimatu i srodowiska. Rozwazańia Autorow zakończońe zostały opisańiem orgańizacji międzyńarodowych, ktore mają silńy wpływ
ńa realizację klimatyczńych celow w swiatowej gospodarce, tj. pręzńie
działającej fuńdacji Greeńpace oraz Europejskiej Ageńcji Srodowiska.
W kolejńym artykule pt. ,,Wyzwańia dla wspolńego ryńku UE w obliczu Brexitu i kryzysu wywołańego COVID-19”, autorstwa Magdaleńy
Pełńikowskiej oraz Magdaleńy Wrońskiej Pułkowńik poruszońo sytuację wspolńego ryńku UE w sytuacji wystąpieńia jedńego z państw
człońkowskich ze struktur Uńii Europejskiej oraz wybuchu pańdemii
COVID-19. Autorki zwrociły uwagę ńa wyzwańia społeczńo-gospodarcze stojące przez wspolńym ryńkiem UE z uwagi ńa bezprecedeńsową
decyzję Wielkiej Brytańii o wystąpieńiu z europejskiej wspolńoty.
W drugiej częsci opracowańia Autorki ukazały gospodarcze, ekońomiczńe i społeczńe skutki pańdemii COVID-19. Szybkie rozprzestrzeńiańie się wirusa SARS-CoV-2, zdańiem Autorek, przyczyńiło się do
zńaczńego zmńiejszeńia aktywńosci gospodarczej ńie tylko w Uńii
Europejskiej, ale i ńa całym swiecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE
stała się ochrońa obywateli oraz wsparcie krajow człońkowskich
w zwalczańiu pańdemii, co zostało w sposob precyzyjńy opisańe
w opracowańiu.
Ostatńi artykuł autorstwa Werońiki Mętlewicz pt. ,,Pozycja ustrojowa Europejskiego Bańku Ceńtralńego i jego rola w kreacji pieńiądza”
wskazuje ńa prawńe, iństytucjońalńe i orgańizacyjńe aspekty fuńkcjońowańia Europejskiego Bańku Ceńtralńego w procesie kreacji pieńiądza w gospodarce. Częsc pierwsza opracowańia zawiera ińformacje
ogolńe ńa temat Europejskiego Bańku Ceńtralńego, ktory pełńi bardzo
wazńe fuńkcje w celu ustabilizowańia i pobudzańia gospodarki oraz
mońitorowańia ryńku i końtroli ilosci pieńiądza w obiegu. W tym zakresie omowiońo Europejski System Bańkow Ceńtralńych (ESBC) oraz
będący jego częscią Eurosystemu, ktorego celem jest utrzymańie stabilńosci ceń i ochrońę wartosci euro oraz – w szerszym aspekcie –
ochrońa stabilńosci fińańsowej oraz wspierańie ińtegracji fińańsowej
–9–

Zeszyty Naukowe

XVI (3)/2020

Zbliżeńia Cywilizacyjńe

w Europie. Częsc druga pracy została poswięcońa szczegołowej ańalizie zadań Europejskiego Bańku Ceńtralńego w kreacji pieńiądza w gospodarce oraz przeańalizowańo podstawowe dańe faktograficzńe ukazujące teń mechańizm w praktyce.
Poruszońe w publikacji zagadńieńia i problemy ńie są jedyńymi,
ktore mozńa wyodrębńic w ramach poruszańej problematyki dotyczącej wyzwań gospodarczych, polityczńych i społeczńych w globalńej gospodarce. Ilosc złozońych opracowań ńaukowych do druku pozwoli ńa
wydańie kolejńego ńumeru czasopisma ńaukowego ,,Zblizeńia Cywilizacyjńe” poswięcońego ww. tematyce. Mamy ńadzieję, ze lektura tego
ńumeru przyblizy Państwu ńińiejszą problematykę i zaińspiruje do dalszych rozwazań zarowńo teoretyczńych, jak i praktyczńych. Jedńoczesńie serdeczńie zachęcamy do publikowańia Państwa opracowań ńaukowych ńa łamach kolejńych ńumerow Naszego kwartalńika.
dr Jolanta Laskowska
Dyrektor Iństytutu Nauk Społeczńych
i Techńiczńych PUZ we Włocławku
mgr Robert Kwaśniewski
wykładowca w Zakładzie
Admińistracji PUZ we Włocławku
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