
  
   

Szanowni Państwo, 
 
mam zaszczyt wraz z całą społecznością Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

 
Konferencji Naukowej 

 
„EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII 

I PRAKTYCE” 
 

organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
w Jeleniej Górze 

 
Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 6 września 2019 r. w Karpaczu. 
 
Ta wyjątkowa konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie wszystkich Katedr naszego 
Wydziału, które z okazji jego Jubileuszu postanowiły razem w ramach tego spotkania, na bazie 
cyklicznie organizowanych od lat przez poszczególne katedry konferencji, zaprosić Państwa do 
następujących paneli: 

 "Ekonomiczne i społeczne problemy logistyki" (przewodniczący panelu  
- prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki)    

 "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju" (przewodniczący 
panelu - prof. UE, dr hab. Jacek Adamek, Katedra Finansów i Rachunkowości)  

 "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (przewodnicząca panelu 
- prof. UE, dr hab. Elżbieta Sobczak, Katedra Gospodarki Regionalnej)   

 "Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - Samorząd - Współpraca" 
(przewodniczący panelu 
- prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką 
Turystyczną)   

 "Jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju" (przewodniczący panelu 
- prof. UE, dr hab. Adam Płachciak, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)  

 "Nowe trendy w zarządzaniu niematerialnymi zasobami organizacji" (przewodnicząca 
panelu - prof. UE, dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Katedra Nauk o 
Przedsiębiorstwie) 

 "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" (przewodniczący 
panelu - prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) 

Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom 
zarządzania i logistyki, zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji, jakości życia i 
rozwoju, gospodarki lokalnej i regionalnej, gospodarki turystycznej, finansów przedsiębiorstw i 
rachunkowości, finansów publicznych, ekonomii, polityki ekonomicznej, w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności 
społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące i władza publiczna 
powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki 
ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności. 
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Wzorem lat ubiegłych, pragniemy gościć w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków 
naukowych. Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych 
reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze 
określonym jej merytorycznym zakresem. 

Głównym celem Konferencji jest, po pierwsze, prezentacja dorobku i wyników badań 
poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z 
mikro- i makroekonomią, polityką gospodarczą, finansami i rachunkowością, turystyką i 
gospodarką turystyczną, rozwojem lokalnym i regionalnym, logistyką i zarządzaniem łańcuchem 
dostaw, jakością życia i ekonomią zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniem niematerialnymi 
zasobami organizacji. Po drugie, dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do 
funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach; roli oraz znaczenia 
finansów i rachunkowości dla idei zrównoważonego rozwoju; zjawisk i tendencji na rynku 
turystycznym w Polsce i Europie; problemów gospodarki lokalnej i regionalnej; znaczenia 
zarządzania strategicznego i logistyki w nowoczesnej gospodarce; uwarunkowań oraz rozwiązań 
instytucjonalnych, organizacyjnych i zarządczych dotyczących niematerialnych zasobów w 
organizacjach tradycyjnych i tzw. organizacjach przyszłości, a ponadto, możliwościami aplikacji 
wyników badań teoretycznych na gruncie praktyki gospodarczej. 
 

prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak 
Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

 teoria ekonomii 
 finanse publiczne 
 opodatkowanie przedsiębiorstw 
 finanse i rachunkowość a integracja ładu 

ekonomicznego, społecznego i 
środowiskowego 

 innowacje i inicjatywy edukacyjne z 
zakresu finansów i rachunkowości w 
aspekcie zrównoważonego rozwoju 

 polityka gospodarcza i rola państwa w 
gospodarce 

 problemy wzrostu i rozwoju 
gospodarczego 

 funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój 
przedsiębiorczości 

 problemy globalizacji i internacjonalizacji 
działalności gospodarczej 

 rynek pracy 
 polityka rolna i gospodarka żywnościowa 
 rola kapitału ludzkiego i intelektualnego 

w gospodarce i przedsiębiorstwie 
 logistyka i strategie logistyczne 
 zarządzanie łańcuchem dostaw 
 zarządzanie strategiczne 
 problemy zarządzania 

przedsiębiorstwem turystycznym 
 konkurencyjność przedsiębiorstw i 

regionów turystycznych 

 marketing w działalności przedsiębiorstw 
i regionów turystycznych 

 metodologia badań rynku turystycznego 
 jakość życia i zrównoważony rozwój 
 gospodarka lokalna i regionalna w teorii i 

praktyce, 
 metody ilościowe w badaniach 

regionalnych i lokalnych 
 zarządzanie jakością i środowiskiem 
 jakość życia zawodowego 
 konsumenci i przedsiębiorstwa wobec 

wyzwań rozwoju zrównoważonego 
 organizacje przyszłości - zasady oraz 

uwarunkowania tworzenia, 
funkcjonowania i rozwoju nowych form 
organizacji 

 założenia i instrumentarium wybranych 
koncepcji zarządzania niematerialnymi 
zasobami organizacji - zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, 
zarządzania kapitałem intelektualnym, 
zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością, zarządzania 
zaufaniem, zarządzania kapitałem 
społecznym 

 międzynarodowy, międzyorganizacyjny i 
organizacyjno-zarządczy kontekst 
zarządzania niematerialnymi zasobami 
organizacji



INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 OPŁATA KONFERENCYJNA:  

Wariant I (bez uczestnictwa): 790,00 zł i obejmuje recenzowaną publikację 

Wariant II (bez noclegów i wyjazdu studyjnego): 1090,00 zł i obejmuje recenzowaną publikację, materiały 
konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe. 

Wariant III (bez noclegów): 1190,00 zł i obejmuje recenzowaną publikację, materiały konferencyjne, obiad 
w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina 
Spreewald"). 

Wariant IV (z noclegami i wyjazdem studialnym): 1390,00 zł i obejmuje 2 noclegi w pokoju 2-osob. ze 
śniadaniem, recenzowaną publikację, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. 
dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina Spreewald"). 

Wariant V (z noclegami i wyjazdem studialnym): 1590,00 zł i obejmuje 2 noclegi w pokoju 1-osob. ze 
śniadaniem, recenzowaną publikację, materiały konferencyjne, obiad w 1. dniu, uroczystą kolację w 1. 
dniu, przerwy kawowe, wyjazd studyjny do Niemiec ("Bautzen i kraina Spreewald"). 

Wariant VI (wyłącznie dla doktorantów Wydziału EZiT): studenci studiów doktoranckich Wydziału EZiT 
płacą 200,00 zł mniej dla każdego wariantu od I do V. 

W zakresie wizyty studyjnej powyższa opłata obejmuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, 
bilety do zwiedzanych obiektów, prowiant na drogę, obiad w restauracji, ubezpieczenie KL i NNW. 
Wyszczególnione opłaty zawierają podatek VAT (23%). 

 MIEJSCE KONFERENCJI I NOCLEGI:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 KALENDARIUM:  

Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie artykułów poprzez system SENIR do 15 maja 2019 r. 

Zgłoszeń proszę dokonywać wg w/w terminów online na stronie Konferencji: http://knezit.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 O/ Jelenia Góra, nr  konta:  10 1090 1926 0000 0001 1388 8430 
z dopiskiem:  KN2019, Imię i Nazwisko uczestnika 

do 31 maja 2019 r. 

KONFERENCJA 4 – 6 września 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PUBLIKACJA:  

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (obecnie 10 pkt wg Komunikatu MNiSW 
z 26.01.2017 r.), publikacja w jęz. polskim lub angielskim. Czasopismo złożyło akces w ministerialnym 
konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania wsparcia może skutkować 
wzrostem punktacji czasopisma. 
Organizatorzy Konferencji aplikują o włączenie materiałów konferencyjnych w języku angielskim do 
bazy Web of Science™ Core Collection. 

Hotel Relaks    Hotel Mercure Karpacz Skalny  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.skalnykarpacz.pl   www.dworliczyrzepy.pl  
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 WYMOGI REDAKCYJNE ARTYKUŁÓW NA KONFERENCJĘ: 

 Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 ark. wydawniczego), natomiast maksymalna objętość 
to 12 stron maszynopisu, łącznie ze streszczeniami i spisem literatury. 

 Należy obligatoryjnie korzystać z szablonu artykułu do Prac Naukowych UE i przestrzegać instrukcji pisania artykułu w 
szablonie) 

 Przekroczenie maksymalnej objętości oznaczać będzie konieczność wniesienia dodatkowej opłaty 50,00 zł za każdą 
ponadnormatywną stronę.   

 Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. 
 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. 
 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa UE we Wrocławiu 

(http://pracenaukowe.ue.wroc.pl) oraz na stronie Konferencji, gdzie znajduje się szablon oraz stosowne Instrukcje. 

 ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI (wyciąg z Regulaminu): 

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 (10 pkt wg listy MNiSW) będą kierowane teksty, które uzyskały dwie pozytywne 
recenzje. Poszczególne tomy publikacji będą wydane i przekazane po Konferencji (grudzień 2019). 

3. Spośród artykułów pozytywnie zrecenzowanych Rada Programowa dokona wyboru tekstów do prezentacji podczas obrad.  
4. W przypadku otrzymania przez Uczestnika recenzji negatywnej Organizatorzy na pisemny wniosek Uczestnika zwrócą mu 

kwotę 300,00 zł. 
5. 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 500,00 zł. 

6. Po dniu 15 lipca 2019 r. nie będzie możliwa, zarówno zmiana formy uczestnictwa w konferencji, jak i rezygnacja 
z uczestnictwa w konferencji na zasadach określonych w pkt. 5. 

7. 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. 

 KONTAKT: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 
 

Sekretariat Konferencji 
knezit@ue.wroc.pl 

mgr Magdalena Panasiuk, tel. (075) 753 82 46 mgr Patrycja Konieczna, tel. (075) 753 83 33 
 

dr Michał Sosnowski (Prodziekan ds. Rozwoju) - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
e-mail: michal.sosnowski@ue.wroc.pl 

 
Sekretarze naukowi panelu/sekcji tematycznej 

 mgr Jakub Marcinkowski - "Ekonomiczne i społeczne problemy logistyki", 
jakub.marcinkowski@ue.wroc.pl 

 dr Melania Bąk - "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju", 
melania.bak@ue.wroc.pl 

 prof. UE, dr hab. Dariusz Głuszczuk - "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce", 
dariusz.gluszczuk@ue.wroc.pl 

 dr Piotr Gryszel - "Gospodarka turystyczna w regionie", piotr.gryszel@ue.wroc.pl 
 dr Marta Kusterka-Jefmańska - "Jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju", marta.kusterka@ue.wroc.pl 
 dr Agnieszka Połomska-Jasienowska - "Nowe trendy w zarządzaniu niematerialnymi zasobami 

organizacji", Agnieszka.Polomska@ue.wroc.pl 
 dr Arkadiusz Żabiński - "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów 

publicznych", Arkadiusz.Zabinski@ue.wroc.pl 


