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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 
 

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ 

I FINANSÓW PUBLICZNYCH” 
Konferencja odbędzie się w dniach 
5 – 7 września 2018 r. w Karpaczu 

 
Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym 

problemom ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. We współczesnym świecie wspomniana 
problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, 
co oznacza, że podmioty gospodarujące powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów 
występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne 
prowadzenie swej działalności. 

Tradycyjnie, 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 obszarze określonym jej merytorycznym zakresem. 

Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku poświęconego wieloaspektowemu 
spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami 
publicznymi i polityką ekonomiczną oraz z funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej 
płaszczyznach. 

Nadesłane przez Państwa referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, 
zostaną zamieszczone w publikacji – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu (10 punktów wg Komunikatu MNiSW z 26.01.2017 r.).  

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy 
do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 KOSZT UCZESTNICTWA:  
> WARIANT I 
Opłata konferencyjna wynosi 750 zł i obejmuje koszty recenzowanej publikacji (bez uczestnictwa).  
> WARIANT II 
Opłata konferencyjna wynosi 1190 zł i obejmuje koszty recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, obiadu, 
uroczystej kolacji, przerw kawowych oraz wizyty studyjnej w Pradze (w tym: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, 
bilety do zwiedzanych obiektów, obiad w Pradze, ubezpieczenie KL i NNW). 

> WARIANT III 
Opłata konferencyjna wynosi 1390 zł i obejmuje koszty: recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, 2 noclegów w 
pokoju 2-osob. ze śniadaniem, obiadu, uroczystej kolacji, przerw kawowych oraz wizyty studyjnej w Pradze (w tym: transport 
autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety do zwiedzanych obiektów, prowiant na drogę, obiad w Pradze, ubezpieczenie KL i 
NNW). 
W wariancie III dopłata do pokoju 1-osob. wynosi 190 zł. 
 

 MIEJSCE KONFERENCJI I NOCLEGI:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KALENDARIUM:  
Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie artykułów dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł 
w publikacji wręczanej  nnaa  KKoonnffeerreennccjjii  ((wwrrzzeessiieeńń  22001188  rr..)) 

do 15 marca 2018 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie artykułów dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł 
w publikacji wydanej  ppoo  KKoonnffeerreennccjjii  ((ggrruuddzziieeńń  22001188  rr..)) 

do 30 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszeń proszę dokonywać wg w/w terminów online na stronie Konferencji: 
https://sites.google.com/site/problemyekonomii2018/home 

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:  KN – Problemy ekonomii..., 2018, Imię i Nazwisko uczestnika 

do 15 maja 2018 r. 

KONFERENCJA 5 – 7 września 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WWYYMMOOGGII  RREEDDAAKKCCYYJJNNEE  AARRTTYYKKUUŁŁÓÓWW  NNAA  KKOONNFFEERREENNCCJJĘĘ::  
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. 
 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. 

Hotel Relaks    Hotel Sandra Spa Karpacz  Dwór Liczyrzepy 
ul. Obrońców Pokoju 4   ul. Obrońców Pokoju 3   ul. Obrońców Pokoju 4b 
58-540 Karpacz    58-540 Karpacz    58-540 Karpacz 
tel. (+48) 75 648 06 50   tel. (+48) 75 751 91 51   tel. (+48) 75 761 93 37 
www.hotel-relaks.pl    www.sandra.karpacz.pl    www.dworliczyrzepy.pl  
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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. 

 PPRROOCCEEDDUURRAA  EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEEGGOO  NNAABBOORRUU  II  RREECCEENNZZOOWWAANNIIAA  AARRTTYYKKUUŁŁÓÓWW  NNAAUUKKOOWWYYCCHH  WW  SSYYSSTTEEMMIIEE  SSEENNIIRR  
 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: 

„PN Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, w którym będzie zamieszczony artykuł. 
 Autor wypełnia stronę „NOWE ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU”. Uwaga: Streszczenie podane w formularzu powinno 

pochodzić z artykułu.  
 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.  
 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.  

 ZZAASSAADDYY  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  KKOONNFFEERREENNCCJJII  ((RREEGGUULLAAMMIINN))::  
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: 
a) na Konferencji dla artykułów nadesłanych do 15.03.2018 r., 
b) po Konferencji (grudzień 2018) dla artykułów nadesłanych do 30.04.2018 r. 

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 2018 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. 

 
 KKOONNTTAAKKTT::  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI EKONOMICZNEJ 

mgr Agnieszka Zdun, tel. (075) 753 82 52, agnieszka.zdun@ue.wroc.pl, 

dr Michał Sosnowski, m.sosnowski@onet.eu 


