
     

Katedra Ekonomii  i  Pol i tyki  Ekonomicznej 

 

KONFERENCJA NAUKOWA 

„„„PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMYYY   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIIIII,,,   PPPOOOLLLIIITTTYYYKKKIII   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIICCCZZZNNNEEEJJJ   
III   FFFIIINNNAAANNNSSSÓÓÓWWW   PPPUUUBBBLLLIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH””” 
Karpacz, 2-4 września 2013 r. 

 

 
I�FORMACJE ORGA�IZACYJ�E: 
 
� KOSZT UCZEST�ICTWA w Konferencji wynosi 1290 zł w pokoju 2-osob. i obejmuje koszty: 

recenzowanej publikacji w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 punktów 
wg listy czasopism naukowych MNiSW), materiałów konferencyjnych, 2 noclegów ze śniadaniem, obiadu, 
uroczystej kolacji, przerw kawowych oraz całodniowej wycieczki do Czech – Liberec, zamek Frýdlant i 
okolice (w tym transport autokarem, opieka pilota-przewodnika, bilety do zwiedzanych obiektów, prowiant 
na drogę, obiad w restauracji, ubezpieczenie KL i NNW). Dopłata do pokoju 1-osob. wynosi 200 zł. Opłata 
za zamieszczenie referatu w publikacji (bez uczestnictwa) wynosi 750 zł. 
 

� MIEJSCE KO�FERE�CJI I �OCLEGI:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel RELAKS*** 
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4 

tel. (+48) 75 648 06 50 
www.hotel-relaks.pl 

DWÓR LICZYRZEPY 
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4b 

tel. (+48) 75 761 93 37 
www.dworliczyrzepy.pl 

 



� KALE�DARIUM:  
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji – zgłoszenia proszę dokonać przesyłając 
wypełnioną kartę zgłoszenia (pocztą, faksem lub e-mailem) na adres:  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

KATEDRA EKO�OMII I POLITYKI EKO�OMICZ�EJ 
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 

tel./fax 075 753 82 52, e-mail: anna.nowak@ue.wroc.pl, http://ezit.ue.wroc.pl 

do 25 marca 2013 r. 

Termin nadsyłania artykułów: artykuły napisane zgodnie z niżej podanymi 
wskazówkami prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
anna.nowak@ue.wroc.pl 

do 25 marca 2013 r. 

Termin dokonywania wpłat na konto: BZ  WBK   II / O  Jelenia Góra, 
nr  konta:  34-1090-1997-0000-0005-2800-0070 

z dopiskiem:  Konferencja – Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów 
publicznych, Imię i nazwisko uczestnika 

do 15 kwietnia 2013 r. 

KO�FERE�CJA (program ramowy): 
2 września 2013 r. (poniedziałek) 

12.00–13.30 Akredytacja uczestników i 
zakwaterowanie 

13.30–15.00 Obiad 
15.30–15.45 Otwarcie obrad 
15.45–17.15 Sesja I 
17.15–17.30 Przerwa kawowa 
17.30–19.00 Sesja II 
19.00–19.30 Dyskusja plenarna 
20.00            Uroczysta kolacja (Dwór Liczyrzepy) 

3 września 2013 r. (wtorek) 

08.00–08.45 Śniadanie 
09.00–24.00 Całodniowa wycieczka do 
Czech (Liberec, zamek Frýdlant i okolice)∗ 
 

4 września 2013 r. (środa) 

08.00–08.45 Śniadanie 
08.45–10.15 Sesja III 
10.15–10.45 Dyskusja końcowa i 

zakończenie obrad 
10.45–11.00 Przerwa kawowa 
11.00            Wykwaterowanie/wyjazd 

uczestników 

2-4 września 2013 r. 

 
� WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW TEKSTÓW �A KO�FERE�CJĘ: 
 

1. Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 ark. wydawniczego), natomiast 
maksymalna objętość to 12 stron maszynopisu sformatowanego wg poniżej zawartych wskazówek.  

2. Edytor tekstu: Microsoft Office Word, czcionka: Times New Roman, format strony: A4, marginesy: lewy 
— 2,5 cm, prawy — 3,5 cm, górny i dolny — 2,5 cm, Odstęp między wierszami 1,5; wcięcie na początku 
akapitu — 0,5 cm, justowanie obustronne,  

3. Przypisy dolne: czcionka 10 pkt., wyjustowane; w przypisach obowiązuje kolejność: inicjał imienia, 
nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strona (-y). 

4. Tabele i rysunki: Tytuł tabeli nad tabelą (czcionka 10 pkt.), źródło poniżej tabeli (czcionka 10 pkt.). Tytuł 
i źródło rysunku — pod rysunkiem (czcionka 10 pkt.). Szerokość tabel i rysunków — 13 cm. Tabele i 
rysunki wyłącznie nieskanowane (!!!), w odcieniach szarości (bez kolorów), jak najbliżej miejsca 
powołania. 

5. Układ referatu powinien być zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem (vide WZÓR).  

6. Teksty niespełniające powyższych wymogów nie będą kwalifikowane do druku. 
7. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w Pracach Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywne recenzje.  
8. Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Programowa Konferencji dokona wyboru tekstów do 

prezentacji podczas obrad.  
9. W przypadku otrzymania przez Uczestnika recenzji negatywnej oraz w przypadku rezygnacji Uczestnika z 

udziału w konferencji po przesłaniu referatu do recenzji, Organizatorzy na pisemny wniosek uczestnika, 
który zawierać będzie wolę rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, zwrócą kwotę stanowiącą różnicę 
między wpłaconą opłatą konferencyjną a kwotą 490,00 zł. 

10. Po dniu 15 lipca 2013 r. nie będzie możliwa, zarówno zmiana formy uczestnictwa w konferencji, jak i 
rezygnacja z uczestnictwa w konferencji na zasadach określonych w pkt. 9. 

 
W razie wątpliwości proszę się kontaktować: mgr Anna �owak-Kowalska, tel. (075) 753 82 52, 
anna.nowak@ue.wroc.pl, dr Michał Sosnowski, m.sosnowski@onet.eu. 

                                                 
∗ Ze względu na przejazd przez granicę polsko-czeską prosimy wziąć dowód osobisty (lub paszport). Ponadto zalecamy zabranie ze 

sobą pewnej kwoty koron czeskich na pokrycie własnych wydatków, wykraczających poza program wycieczki. 



 
WZÓR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

�azwisko i imię (czcionka 12 pkt., wyśrodkowane) 
Uczelnia, instytucja lub miejsce pracy (czcionka 10 pkt. wyśrodkowane) 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

 (wersalikami, czcionka 14 pkt., w jęz. polskim, wyśrodkowane) 
 
Streszczenie w języku polskim (max 850 znaków ze spacjami, czcionka 10 pkt.) 
 
Słowa kluczowe: (3-5 słów) 
 

Tekst artykułu (czcionka 12 pkt.) podzielony na następujące części: 

1. Wstęp 

2. Tytuł części 

3. Tytuł części 

............... 

4. Podsumowanie 

Literatura 
Alfabetyczny spis literatury (czcionka 10 pkt.) 

1. Nazwisko I., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. 
2. prace zbiorowe lub pod redakcją: Nazwisko I. (red.), Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. 
3. przykład powołania na rozdział w pracy zbiorowej: Nazwisko I., Tytuł, [w:] Tytuł, red. I. Nazwisko, 

Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. 
4. powołanie się na artykuły w czasopismach: Nazwisko I., Tytuł, „Czasopismo” rok wydania, numer. 
5. powołanie się na artykuły w seriach naukowych: Nazwisko I., Tytuł, seria naukowa nr, Wydawnictwo, Miejsce 

rok wydania. 
6. Ustawa z 25 maja 2001 r. tytuł (DzU rok, nr , poz.). 

 
TYTUŁ W JĘZYKU A�GIELSKIM 

(wersalikami, czcionka 12 pkt., wyśrodkowane) 
Summary 

Streszczenie w języku angielskim (max 850 znaków ze spacjami, czcionka 10 pkt.) 
 

Informacja o autorze (czcionka 10 pkt.) — prosimy o podanie: imienia i nazwiska, tytułu, i/lub stopnia naukowego, 
pełnej nazwy uczelni, instytutu i/lub katedry, numeru telefonu, adresu e-mail. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


