
 

KALENDARIUM 
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu: 

 zgłoszenia prosimy dokonywać przez stronę internetową:  

      www.ryzyko.matejun.pl 

 termin przesyłania referatów:       

15.04.2015 
Referaty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 

karolina.kapuscinska@p.lodz.pl 

 przysyłanie informacji o wynikach recenzji referatów:    

15.05.2015 
 
 

 

 

 

OPŁATY 
 

Udział w Seminarium jest bezpłatny i obejmuje materiały konferencyjne, 

publikację, udział w obradach oraz wyżywienie. 

 

KONTAKT 
 

mgr inż. Karolina Zofia Kapuścińska –  tel. 726 481 725 
 

 

Kontakt: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania,  

                 Politechnika Łódzka,  

                 ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź,  

                 tel. 42 631 37 62, fax. 42 636 28 24 

 

www.ryzyko.matejun.pl | mail: karolina.kapuscinska@p.lodz.pl 
 

 

 

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zarządzanie ryzykiem  

w instytucjach publicznych” 
 

 

Organizatorzy: 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                     
 

Łódź, 15 czerwca 2015 r. 
 

 

Wydział Organizacji i Zarządzania, 

Politechnika Łódzka 

Katedra Zarządzania, 

Politechnika Łódzka 
Koło Naukowe LBT 

„Ludzie- Biznes- Technologie” 



 

 

Celem seminarium jest prezentacja dorobku naukowego dotyczącego zarządzania 

ryzykiem w instytucjach publicznych, uwarunkowań i barier realizacji tego 

procesu oraz działalności instytucji publicznych realizowanej w różnych obszarach 

i wymiarach. Zamierzamy dzięki temu stworzyć forum dyskusyjne, podczas 

którego uczestnicy podzielą się swoim doświadczeniem i wynikami badań oraz 

podejściem do omawianych zagadnień. 

 

Mamy nadzieję, że wymiana poglądów będzie inspirującym wydarzeniem 

zarówno dla Państwa jak i dla organizatorów. 
 

Serdecznie zapraszamy !  
 

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 

dr inż. Marek Matejun 

 

mgr inż. Karolina Zofia Kapuścińska 

 

Podstawowy zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 
 uwarunkowania działalności instytucji publicznych, 

 new public management, 

 uwarunkowania sprawnego zarządzania w instytucjach publicznych, 

 zarządzanie ryzykiem- podstawowe zagadnienia i definicje, 

 rodzaje ryzyka we współczesnych organizacjach, 

 ilościowe i jakościowe ujęcia ryzyka, 

 bariery zarządzania ryzykiem, 

 zasady zarządzania ryzykiem we współczesnych organizacjach, 

 metody i narzędzia stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, 

 obszary zarządzania ryzykiem i ich odniesienie do zakresu działalności realizowanej  

w instytucjach, 

 specyfika zarządzania ryzykiem w grupie instytucji publicznych- publicznych szkołach 

wyższych. 
 

Nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji do powyższych zagadnień. Zapraszamy 

również do składania innych tematycznie opracowań z zakresu zarządzania i ekonomii, które 

pośrednio dotyczą szerokiej problematyki zarządzania ryzykiem i instytucji publicznych! 
 

Strona internetowa Seminarium: www.ryzyko.matejun.pl 

 
Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS4/00274. 
 

RADA NAUKOWA SEMINARIUM 
 

1. Prof. dr hab. Janusz Czekaj- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

2. Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka 

3. Prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki 

4. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka 

5. Prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz- Uniwersytet Łódzki 

6. Prof. dr hab. Małgorzata Gableta- Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

7. Prof. dr hab. Anna Lipka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

8. Prof. dr hab. Michał Marczak – Politechnika Łódzka 

9. Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 

10. Prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka 

11. dr Anna Adamik – Politechnika Łódzka 

12. dr Marek Matejun – Politechnika Łódzka 

13. dr Iwona Staniec- Politechnika Łódzka 

14. dr Katarzyna Szymańska – Politechnika Łódzka 

15. dr Anna Walecka – Politechnika Łódzka 
 

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w 

monografii, która zostanie wydana drukiem na seminarium, a także- 

dodatkowo- zamieszczona w Internecie w systemie Google Books. 

 

Referaty prosimy przygotować w formacie MS Word. Objętość referatu 

do 10- 15  stron. Szablon referatu i szczegółowe wymogi edytorskie  

w formacie MS Word do pobrania ze strony internetowej seminarium: 

www.ryzyko.matejun.pl. 

 

 

DATA I MIEJSCE SEMINARIUM 
 

Seminarium odbędzie się w dniu 15.06.2015.  

na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi, 

budynek D1, ul. Piotrkowska 266. 
 

http://www.ryzyko.matejun.pl/
http://www2.ue.katowice.pl/pracownik/clean.php/n_pracownik/id/97/

