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Szanowni Państwo, 
 
wraz z pracownikami Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej po raz kolejny mam zaszczyt 

zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej: 

 

„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ 

I FINANSÓW PUBLICZNYCH” 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 

3-5 września 2014 r. w Karpaczu 

 

Corocznie, począwszy od 2000 r., gościmy w Karpaczu przedstawicieli różnych 

ośrodków naukowych, którzy zajmują się w swej działalności naukowej badaniami 

z dziedziny ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych.  

Podobnie do lat ubiegłych organizowana przez nas w 2014 r. konferencja ma stanowić 

szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji 

rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących tej sfery naukowo-badawczej 

oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.  

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy 

do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników. 

 

 
 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

� KOSZT UCZESTNICTWA:  

• Opłata konferencyjna wynosi 1290 zł w pokoju 2-osob. i obejmuje koszty: recenzowanej publikacji, materiałów 
konferencyjnych, 2 noclegów ze śniadaniem, obiadu, uroczystej kolacji, przerw kawowych oraz całodniowej wycieczki 
do Czech – Teplickie Skalne Miasto, Broumov i okolice: zwiedzanie parku krajobrazowego z wąwozami, labiryntami 
i wieżami skalnymi – Teplicke Skaly, zwiedzanie XIV-wiecznego Klasztoru Benedyktyńskiego (znajduje się tutaj m.in. jedna 
z nielicznych kopii Całunu Turyńskiego oraz ogromne zbiory biblioteczne), zwiedzanie browaru Opat (zapoznanie z procesem 
produkcyjnym warzenia piwa).  

• Opłata ponadto obejmuje: transport autokarem, opiekę 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 KONFERENCJI I NOCLEGI:  
 
 
 
 

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

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

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI EKONOMICZNEJ 
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 

tel. 075 753 82 52, e-mail: anna.nowak@ue.wroc.pl, http://ezit.ue.wroc.pl 
Termin nadsyłania artykułów: artykuły w języku polskim lub angielskim napisane zgodnie z poniżej 
zawartymi wskazówkami prosimy przesyłać w formie elektronicznej w systemie SENIR, który jest 
dostępny na stronie: https://review.ue.wroc.pl 
Termin dokonywania wpłat na konto: 

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

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 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 
2014, Imię i nazwisko uczestnika 

do 4 maja 2014 r. 

KONFERENCJA (program ramowy): 
3 września 2014 r. (środa) 
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 
20.15            Uroczysta kolacja (Dwór Liczyrzepy) 

4 września 2014 r. (czwartek) 
07.30–08.15 Śniadanie 
08.30–22.00 Całodniowa wycieczka do Czech (Teplickie 
Skalne Miasto/Broumov i okolice)1 

5 września 2014 r. (piatek) 
08.00–08.45 Śniadanie 
09.00–10.30 Sesja III 
10.30–10.45 Dyskusja końcowa i zakończenie obrad 
10.45–11.00 Przerwa kawowa 
11.00            Wykwaterowanie/wyjazd uczestników 

3 – 5 września 2014 r. 

 

                                                 
1 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. 

Hotel Relaks***    Hotel Mercure Karpacz Resort***  Dwór Liczyrzepy 
ul. Obrońców Pokoju 4   ul. Obrońców Pokoju 5   ul. Obrońców Pokoju 4b 
58-540 Karpacz    58-540 Karpacz    58-540 Karpacz 
tel. (+48) 75 648 06 50   tel. (+48) 75 752 70 00   tel. (+48) 75 761 93 37 
www.hotel-relaks.pl   www.mercure.com   www.dworliczyrzepy.pl 

   



� WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NA KONFERENCJĘ: 
� Objętość: Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 ark. wydawniczego), natomiast maksymalna 

objętość to 10 stron maszynopisu, łącznie ze streszczeniami i spisem literatury. 
� Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. 
� Układ artykułu powinien być zgodny z szablonem wydawniczym dostępnym pod adresem: 

http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/p/Szablon_PN.doc  
W razie wątpliwości dostępna jest instrukcja: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/p/Szablon_instrukcja.pdf 

� Przekroczenie maksymalnej objętości oznaczać będzie konieczność wniesienia dodatkowej opłaty proporcjonalnej 
do stwierdzonej nadwyżki.   

� Artykuły niespełniające powyższych wymogów nie będą kwalifikowane do druku. 
� UWAGA: W Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system elektronicznego naboru 

i recenzowania artykułów naukowych SENIR. Proces przygotowania publikacji do druku odbywa się za pomocą tego systemu. 

PROCEDURA ELEKTRONICZNEGO NABORU I RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W SYSTEMIE SENIR 
� Na stronie https://review.ue.wroc.pl każdy Autor zakłada KONTO oraz wypełnia załączony formularz. Uwaga: Loginem w 

systemie jest adres mailowy Autora, hasło Autor ustala sam.  
� Na pasku narzędzi Autor wybiera zakładkę „MOJE ARTYKUŁY”, a następnie rozwija podaną listę i wybiera tytuł „PROBLEMY 

EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014”, w którym będzie zamieszczony artykuł. 
Poza wyborem głównego tytułu „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014” 
Autor wskazuje jeden z podtytułów2 – właściwy dla obszaru tematycznego zamieszczanego artykułu.  

� Autor wypełnia stronę „NOWE ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU”. Uwaga: Streszczenie podane w formularzu powinno pochodzić 
z artykułu (nie z karty zgłoszeniowej).  

� Autor dołącza plik z artykułem w formacie PDF. Uwaga: W tej wersji artykuł nie powinien zawierać danych 
o Autorze/Autorach – należy usunąć imię, nazwisko oraz afiliację. Artykuły są recenzowane w systemie double-blind review 
process, czyli Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.  

� Po przesłaniu artykułu, bieżące informacje o tym, co dzieje się z artykułem będą widoczne dla Autora na stronie w zakładce 
„MOJE ARTYKUŁY”.  

� Po zakończeniu procesu recenzji Autor otrzyma recenzje do wglądu.  
� Warunkiem ostatecznego przyjęcia artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje i uzyskanie co najmniej 60 punktów z każdej 

recenzji. Uwaga: Punkty z recenzji nie sumują się.  
� Po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzjach Autor przesyła artykuł w wersji edytowalnej, czyli w programie WORD. 

Uwaga: W tej wersji należy podać w artykule imię i nazwisko Autora/Autorów oraz afiliację.  
� Na kolejnym etapie artykuł jest poddawany kontroli redakcyjnej w Wydawnictwie. Autor otrzymuje do akceptacji artykuł z 

poprawkami redakcyjnymi. Po wprowadzeniu poprawek Autor przesyła wersję ostateczną artykułu.  
� Uwaga podczas wypełniania formularza pojawi się pole: „Chcę recenzować artykuły dla wydawnictwa" – wypełnienie tego pola 

jest dobrowolne. Deklaracja dotyczy recenzowania w przyszłości prac dla Wydawnictwa UE we Wrocławiu.  

� ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI: 
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie we wskazanym terminie opłaty konferencyjnej w wysokości stosownej 

do zadeklarowanej formy uczestnictwa. 
2. Nadesłane teksty (w języku polskim lub angielskim) podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w Pracach Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt wg listy MNiSW) będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywne 
recenzje. Publikacja ukaże się po konferencji (rok publikacji 2014).  

3. Wybrane artykuły (w języku angielskim), rekomendowane ze względu na wysoką ocenę recenzentów, będą mogły być 
skierowane do publikacji w Argumenta Oeconomica (15 pkt wg listy MNiSW). 

4. Spośród artykułów pozytywnie zrecenzowanych Rada Programowa dokona wyboru tekstów do prezentacji podczas obrad.  
5. W przypadku otrzymania przez Uczestnika recenzji negatywnej przy rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, 

Organizatorzy na pisemny wniosek Uczestnika zwrócą kwotę stanowiącą różnicę między dokonaną opłatą konferencyjną a kwotą 
490,00 zł. 

6. 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 dokonaną opłatą konferencyjną a kwotą 490,00 zł. 

7. Po dniu 15 lipca 2014 r. nie będzie możliwa, zarówno zmiana formy uczestnictwa w konferencji, jak i rezygnacja z uczestnictwa 
w konferencji na zasadach określonych w pkt. 6. 

8. Uczestnicy konferencji, którzy dokonają rezerwacji miejsc noclegowych we wskazanych hotelach poza terminem konferencji są 
proszeni o poinformowanie o tym Organizatorów w celu uniknięcia niezamierzonych przekwaterowań z hotelu do hotelu bądź 
z pokoju do pokoju. Informujemy jednocześnie, że ww. hotele poza terminem konferencji nie są zobligowane do preferencyjnego 
traktowania Uczestników konferencji. 

W razie wątpliwości proszę się kontaktować:  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
KATEDRA EKONOMII I POLITYKI EKONOMICZNEJ 
mgr Anna Nowak-Kowalska, tel. (075) 753 82 52, anna.nowak@ue.wroc.pl, dr Michał Sosnowski, m.sosnowski@onet.eu 
                                                 
2 Lista podtytułów: Ekonomia; Polityka ekonomiczna; Finanse publiczne. 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w 

Konferencji Naukowej 

„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH” 

Karpacz, 3 – 5 września 2014 r. 

 
Dane uczestnika: 

Imię................................................................... Nazwisko................................................................................................ 

Tytuł, stopień naukowy..................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: 

Instytucja/Jednostka......................................................................................................................................................... 

Wydział/Katedra/Zakład/Instytut....................................................................................................................................... 

Ulica....................................................................................................................................           Nr ............................. 

Kod pocztowy.................................. Miejscowość..................................................................................................... 

Telefon komórkowy.............................   Adres e-mail.......................................................................... 

Data urodzenia (dla celów ubezpieczenia KL i NNW podczas wycieczki): .................................................................... 

Forma uczestnictwa w konferencji (proszę znakiem „X” zaznaczyć wybrany wariant):  
 

 udział w Konferencji – pokój 2-osobowy (1290,00 zł) 

 udział w Konferencji – pokój 1-osobowy (1490,00 zł) 

 tylko referat bez udziału w Konferencji (750,00 zł) 

 
Tytuł przygotowanego referatu: 

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

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

Dane do wystawienia faktury VAT 

Jednostka zgłaszająca lub osoba.....................................................................................................................................

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

Ulica, nr domu................................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy, miejscowość............................................................................................................................................. 

NIP jednostki lub indywidualny......................................................................................................................................... 

Proszę o wystawienie faktury VAT dla:    instytucja               osoba fizyczna 

Upoważniam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wystawienia faktury VAT za udział w konferencji bez 

mojego podpisu. 

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

              Miejscowość, data                                                                                    Podpis 
 

  


