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ma zaszczyt zaprosić do udziału w 
 

IV KONFERENCJI NAUKOWEJ 
 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – 

PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII 

Szczecin, 19-20.06.2020 r. 

 
 

MIEJSCE KONFERENCJI 
                                                                             

Uniwersytet Szczeciński 

  
 
 

 

 

 

 

CELE KONFERENCJI 
 

 prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych 
doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, 

wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych; 
 wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i 

działalności Katedr zajmujących się zagadnieniami z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu; 
 integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

RADA PROGRAMOWA 
 
 

dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński - 
Przewodnicząca Rady Programowej 

 
Kolejność alfabetyczna wg nazwisk 

 

 dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński 

 dr hab. inż. prof. UEP Magdalena Kaźmierczak, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 
 dr hab. prof. US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński 
 dr hab. prof. UE Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu 
 Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

 dr prof. PIS Olgierd Swiatkiewicz, Polytechnic Institute of Setubal 
 dr hab. prof. UE Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu 

 dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński 
 dr hab. prof. US Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński 
 dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 
 

 dr hab. prof. US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński - 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 dr hab. prof. US Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński  

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

https://webmail.az.pl/appsuite/
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KALENDARIUM 
 
 

 do 31.03.2020r. - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem 
formularza na stronie www Konferencji)  

 do 10.05.2020 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej  
 do 30.05.2020 r. – nadsyłanie pełnych tekstów artykułów 
 19-20.06.2020 r. – Konferencja 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 
 
 

 społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy 
 społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania 

 strategiczne podejście do idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu 

 miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek - 

obszary społecznej odpowiedzialności biznesu 
 rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu 

społecznej odpowiedzialności w biznesie 

 programy, strategie, standardy, narzędzia odpowiedzialnego 
biznesu 

 pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności 

organizacji 
 inwestowanie społecznie odpowiedzialne 
 innowacje społecznie odpowiedzialne 

 marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
 społeczna odpowiedzialność jednostek administracji publicznej  
 społeczna odpowiedzialność uczelni 

 edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu 
 współpraca biznesu, świata nauki, polityki i organizacji 

pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 

 lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

 dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności 

organizacji 
 metodologia badawcza społecznej odpowiedzialności biznesu 
 

 

 

PUBLIKACJA 

 
Zgłoszone artykuły o wysokiej jakości merytorycznej po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych (double-blind 
review) oraz spełnieniu wymogów edytorskich w zależności od 
prezentowanej problematyki zostaną opublikowane w jednym z 

poniższych czasopism:  
 Bulletin of Geography. Socio-economic Series 
 Optimum. Studia Ekonomiczne 

 Problemy Zarządzania  
 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  

 
Czasopisma znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW. 
Wymogi edytorskie znajdują się na stronie internetowej konferencji: 

www.csr.kzkl.eu. Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych 
recenzji, nie podlega zwrotowi. 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
 

Opcje opłaty konferencyjnej (opłaty nie obejmują kosztu noclegów): 
 

 1400 zł brutto - pełne uczestnictwo: uczestnictwo w obradach, 
wyżywienie, uroczysta kolacja, publikacja  

 700 zł brutto - uczestnictwo w obradach, wyżywienie, uroczysta 

kolacja, bez publikacji 
 
 Opłaty należy dokonać na konto w Alior Banku o numerze:  

11 2490 0005 0000 4600 7278 7088 
      z dopiskiem w tytule zapłaty „CSR - imię i nazwisko” 

Adres odbiorcy przelewu: 

Fundacja 'Forum Gryf', ul. Hrubieszowska 28/9, 71-047 Szczecin, NIP: 
851-29-27-804 
 

Faktury zostaną wystawione na dane płatnika, tzn. na dane 
wynikające z dokonanego przelewu. Nie ma możliwości wystawienia 
faktury na dane innego podmiotu. 

Uwaga! W przypadku artykułu współautorskiego dodatkowa opłata za 
egzemplarz czasopisma dla współautora wynosi 100 zł. 
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