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„Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania” 

 

 
Konferencja pn.: “Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-

pomorskiego - bariery i wyzwania” 
 
 

pod patronatem honorowym  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 
 
 

Termin:   23 listopada 2017 r. 

Miejsce konferencji:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  ul. Jagiellońska 3  

Adresaci:  Pracownicy naukowi z uczelni ekonomicznych z całego kraju oraz doktoranci, 

przedstawiciele samorządu terytorialnego i innych instytucji zainteresowani 

tematem konferencji 

 
 

 

Cel i tematyka konferencji 

 
 

Wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, terenowych organów 

administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu na temat uwarunkowań, barier  

i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów 

społeczno-gospodarczych i ekologicznych w wyznaczonym czasie. Efektem rozważań będzie diagnoza 

stanu regionu w tych obszarach, które decydują o prawidłowym rozwoju przestrzennym oraz określenie 

pożądanych kierunków dalszego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Szczegółowe obszary tematyczne 

 
 

 Uwarunkowania rozwoju przestrzennego regionów w Polsce. 

 Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim. 

 Atrakcyjność inwestycyjna regionu – determinanty i wyzwania. 

 Potencjał gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego. Szanse i zagrożenia dla rozwoju 

regionalnego. 

 Województwo kujawsko-pomorskie wobec procesów integracji (dezintegracji) europejskiej  

oraz globalizacji. 

 Wpływ nowych zjawisk demograficznych (wędrówki ludów, starzenie się) na rozwój regionalny  

w Polsce. 

 Rozwój infrastruktury (technicznej i społecznej) w województwie kujawsko-pomorskim 

 Regionalne rynki pracy wobec wyzwań przyszłości. 

 Rozwój regionalnej infrastruktury rzecznej, drogowej, kolejowej i lotniczej - aspekty techniczne, 

finansowe i ekologiczne. 

 Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. 

 Innowacje. Gospodarka oparta na wiedzy. Stan i perspektywy w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Sprawy organizacyjne 

 
 

Warunkiem udziału w konferencji, zarówno czynnego jak i biernego jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji. Ponadto 

uczestnik czynny powinien przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (konferencja@ 

pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł  

w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim, tytuł w języku 
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angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim. Abstrakty nie mogą 

przekraczać 1000 znaków każdy. 

 
 

Organizatorzy 

 
  

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone  

w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty 

prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. 

 

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę 

Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji  

na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. 

 

Do głównych obszarów działalności NBP należą: 

 

 prowadzenie polityki pieniężnej, 

 działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, 

 działalność emisyjna, 

 rozwój systemu płatniczego, 

 zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, 

 obsługa Skarbu Państwa, 

 działalność edukacyjna i informacyjna. 

 

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny 

obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – 

założenia polityki pieniężnej. 

 

Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki 

udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji 

Ekonomicznej. 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad 

pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach 

ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych.  

Towarzystwo specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu 

przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. 
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Przy współpracy ze środowiskami akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą 

Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu 

rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami.  

Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty we wdrażaniu projektów finansowanych  

z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego 

Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE 

realizuje szereg projektów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia 

kwalifikacji kadr. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem International Economic Association. 

 

 

Rada programowa 

 
 

 prof. nadzw. dr hab. Mirosław Geise 

 dr Jarosław Oczki 

 dr Dariusz Piotrowski 

 

 

Komitet organizacyjny 

 
 

 Leszek Beszczyński  

 Grzegorz Grześkiewicz 

 Anna Hybiak 

 Agnieszka Matuszak 

 Małgorzata Gorzkiewicz 

 

 

Publikacja/wymogi dla autorów 

 

Artykuł zgłoszony przez danego autora nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (wszystkie 
fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione 
prawem autorskim). Zgłoszony i przesłany na konferencję artykuł musi być dziełem autorskim oraz 
nowym, tzn. nie mógł zostać wcześniej opublikowany lub obecnie być przedmiotem postępowania 
kwalifikującego do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na 
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konferencję, artykuły powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres  
konferencja@pte.bydgoszcz.pl (zgodnie KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ). 

Przesłane artykuły będą weryfikowane przez recenzentów pod względem zawartości merytorycznej, 
spełniania wymogów edytorskich, oraz pod kątem spójności z tematem konferencji. Uzyskanie 
pozytywnej opinii w powyższych trzech zakresach jest warunkiem niezbędnym do publikacji  
w  monografii. 

Pierwszym etapem weryfikacji jest opinia komitetu organizacyjnego w zakresie zgodność  
z wymogami edytorskimi, tzn. artykuł powinien być sformatowany zgodnie ze wzorem umieszczonym  
w materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi) oraz poprawny pod względem 
stylistycznym. Bezwzględne przestrzeganie wymogów edytorskich jest warunkiem publikacji artykułu  
w monografii. Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami 
i tabelami (w formacie Excel), chyba że źródła danych stanowią integralną część pliku Word. 

Kolejnym etapem jest zbadanie spójności z tematyką konferencji oraz dokonanie recenzji merytorycznej. 

W ciągu 2 miesięcy od zakończenia terminu nadsyłania artykułów Uczestnicy otrzymają recenzję swojego 
artykułu. Wówczas autorzy będą mieli 14 dni na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów 
oraz odesłanie artykułu w celu publikacji w monografii. Monografia zostanie wydana do końca czerwca 
2018 r. 

Po zakończeniu prac wydawniczych nad monografią Uczestnicy konferencji otrzymają przesyłką pocztową 
monografię z nadanym numerem ISBN (płytę z numerem ISBN bądź publikację książkową). 

 

Kalendarium przygotowań 

30.10.2017 Zgłoszenie udziału w konferencji - przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (online) oraz abstraktu (e-mail) 

23.11.2017 Otwarcie konferencji 

31.12.2017   Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii 

28.02.2018   Termin przesłania recenzji autorom monografii 

30.06.2018 Przygotowanie i rozesłanie monografii 
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