
Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie (2 noclegi 28/29 i 29/30 września 
2016 r.), wyżywienie w czasie pobytu, udział w obradach, koszty wydawnicze oraz 
przygotowania i przesłania publikacji pokonferencyjnych (jeden egzemplarz z tekstem 
autorskim dla każdego uczestnika Konferencji). 

Uczestnictwo Opłata 

z publikacją artykułu w języku polskim  1.200 zł 

z publikacją artykułu w języku angielskim 1.400 zł 

z publikacją dwóch różnych artykułów (jeden w języku 
polskim, drugi w języku angielskim) 

1.800 zł 

bez publikacji - udział w dyskusji panelowej 800 zł 

   
 
Opłatę należy uiścić na konto: 
 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
ul. Nowowiejska 3 
58-500 Jelenia Góra,  
 
nr: 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430 
BZWBK O/Jelenia Góra,  

 
Tytuł przelewu: glir2016 + Imię i Nazwisko 
 

Dane do przelewu z zagranicy: 
SWIFT (BIC): WBKPPLPP, IBAN: PL 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430 

 

Program Konferencji: szczegółowy program zostanie przesłany Uczestnikom po 
zakończeniu procesu rejestracji. Przewidujemy zorganizowanie sesji z referatami 
wygłaszanymi w języku angielskim. 

 

 
 

ZAPROSZENIE 
 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału 
w XXIV Konferencji Naukowej 

pt. Gospodarka Lokalna i Regionalna 
w Teorii i Praktyce 

 
 
 

Organizator: Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania 
i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Termin: 29-30 września 2016 r. 

Miejsce: Hotel „Cieplice”, ul. Cervii 11, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice 

tel. +48 757 551 041, www.hotelcieplice.pl, e-mail: hotelcieplice@hotelcieplice.pl 

 
Tematyka Konferencji 

 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce: kierunki i ocena rozwoju lokalnego; 
czynniki oraz bariery rozwoju lokalnego; rozwój zintegrowany (zrównoważony) 
w skali lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska; kapitał 
ludzki oraz kapitał społeczny w rozwoju lokalnym; innowacje w rozwoju lokalnym; 
polityka lokalna Unii Europejskiej; konkurencyjność jednostek lokalnych; glokalizm; 
demokracja lokalna; aspekty finansowe, prawne i organizacyjne rozwoju lokalne-
go; marketing terytorialny w skali lokalnej; przedsiębiorczość komunalna; zarzą-
dzanie strategiczne oraz operacyjne rozwojem lokalnym; upowszechnianie do-
brych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym; etyka oraz społeczna 
odpowiedzialność w zarządzaniu rozwojem lokalnym; gospodarka przestrzenna w 
skali lokalnej; wspieranie lokalnej przedsiębiorczości; uwarunkowania i metody re-
alizacji lokalnych zadań samorządowych; samorząd lokalny w rozwoju ponadlo-
kalnym i w koncepcjach strategicznego systemu zarządzania rozwojem Polski; 
krajowa i transgraniczna współpraca samorządowa na szczeblu lokalnym; relacje 
między jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a podmiotami gospodar-
czymi; współpraca lokalnych władz samorządowych z organizacjami pozarządo-
wymi; promocja i rozwój miasta na prawach powiatu Jelenia Góra oraz powiatu je-
leniogórskiego. 
 

 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce: kierunki i ocena rozwoju regionalne-
go; czynniki oraz bariery rozwoju regionalnego; rozwój zintegrowany (zrównowa-
żony) w skali regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska; 
kapitał ludzki oraz kapitał społeczny w rozwoju regionalnym; innowacje w rozwoju 
regionalnym; rozwój europejskiej przestrzeni regionalnej; polityka regionalna Unii 
Europejskiej; konkurencyjność jednostek regionalnych; aspekty finansowe, prawne 
i organizacyjne rozwoju regionalnego; marketing terytorialny w skali regionalnej; 
przedsiębiorczość komunalna; zarządzanie strategiczne oraz operacyjne rozwo-
jem regionalnym; upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania roz-
wojem regionalnym; etyka oraz społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu roz-
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wojem regionalnym; gospodarka przestrzenna w skali regionalnej; wspieranie re-
gionalnej przedsiębiorczości; uwarunkowania i metody realizacji regionalnych za-
dań samorządowych; samorząd regionalny w rozwoju ponadregionalnym i w kon-
cepcjach strategicznego systemu zarządzania rozwojem Polski; krajowa i trans-
graniczna współpraca samorządowa na szczeblu regionalnym; relacje między re-
gionalnymi jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami gospodarczymi; 
współpraca regionalnych władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi; 
promocja i rozwój województwa dolnośląskiego. 
 

 Metody ilościowe w badaniach regionalnych i lokalnych: zastosowanie metod 
wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach regionalnych; modelowanie 
rozwoju lokalnego i regionalnego z wykorzystaniem narzędzi ekonometrii prze-
strzennej, panelowej i klasycznej; analiza struktur ekonomicznych; analiza wskaź-
nikowa w badaniach lokalnych i regionalnych; pomiar i ocena innowacyjności re-
gionów; analizy ilościowe w ocenie rynku nieruchomości i finansach jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
 

 Local and regional economy in theory and practice 
Zakres tematyczny: 

 gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 

 gospodarka regionalna w teorii i praktyce, 

 metody ilościowe w badaniach regionalnych i lokalnych. 
Referaty i publikacja w języku angielskim.  

 
Cele Konferencji: Upowszechnianie wyników badań i wymiana doświadczeń w za-
kresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Budowa forum debaty na temat teoretycz-
nych i praktycznych aspektów rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój współpracy 
ośrodków akademickich z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozwój krajowej 
i transgranicznej współpracy jednostek naukowo-badawczych w zakresie problematy-
ki rozwoju lokalnego i regionalnego. Promocja miasta na prawach powiatu Jelenia 
Góra, powiatu jeleniogórskiego oraz regionu dolnośląskiego. 
 

Komitet Naukowy Konferencji 
Przewodnicząca: 
prof. zw. dr hab. Danuta Strahl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Zastępca Przewodniczącej: 
prof. UE dr hab. Ryszard Brol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Członkowie:  
prof. zw. dr hab. Wanda Gaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. dr hab. Ałła Melnyk, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu 
prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. UE dr hab. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. UE dr hab. Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Grzegorz Monastyrski, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu 
prof. UE dr hab. Jacek Potocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

prof. zw. dr hab. Andrzej Prusek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc., Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem 
 
Komitet Organizacyjny Konferencji 
prof. UE dr hab. Ryszard Brol - Przewodniczący 
dr Dariusz Głuszczuk - Zastępca Przewodniczącego (Sekretarz Naukowy Konferencji) 
prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak 
prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska 
dr Beata Bal-Domańska 
dr Marek Obrębalski 
dr Marian Maciejuk 
dr Andrzej Sztando 
dr Andrzej Raszkowski 
dr Jacek Welc 
mgr Piotr Paczóski 
 
Sekretariat Konferencji 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
Katedra Gospodarki Regionalnej 
ul. Nowowiejska 3 
58-500 Jelenia Góra 
mgr Marzena Mizera, tel. 48 757 538 235, e-mail: glir2016@ue.wroc.pl 
Oficjalne języki Konferencji: polski, angielski, czeski, ukraiński. 
 
Strona  internetowa Konferencji: http://glir2016.ue.wroc.pl 
 
Publikacje pokonferencyjne: Planujemy wydanie 3 publikacji pokonferencyjnych 
(Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Gospodarka regionalna w teorii i praktyce,  
Local and regional economy in theory and practice) w formie Prac Naukowych Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W wykazie czasopism, ogłoszonym Komu-
nikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 
otrzymały 10 pkt. Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się drukiem w 
2017 r. 
  
Artykuł wraz ze streszczeniem należy złożyć do Wydawnictwa Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu korzystając z systemu elektronicznego naboru i recenzowa-
nia artykułów SENIR w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016 r.  

Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy drogą elektroniczną pod ad-
resem http://glir2016.ue.wroc.pl/rejestracja.php 

 
Ważne terminy: 

 zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia 
referatu – do 18 września 2016 r. 

 opłata konferencyjna – do 18 września 2016 r. 

 przesłanie artykułu – do 30 października 2016 r. 
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