
Konferencja 2018 

Komunikat nr 1 

 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie 

zapraszają do udziału 

w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: 

POLSKIE REGIONY W ASPEKCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO – WYZWANIA EKONOMICZNE, 

SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE 

14 - 18 maja 2018 r. 

Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – Oslo - Szczecin 

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań naukowych w 
zakresie rozwoju poszczególnych regionów Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej, identyfikacja 
regionalnych uwarunkowań konkurencyjności, innowacyjności i przedsiębiorczości, jak również określenie 
najważniejszych wyzwań ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych mających wpływ na rozwój 
gospodarczy Polski do 2020 r. 

 

Rada Programowa konferencji: 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. – Przewodniczący konferencji 
Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący konferencji 
Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Honorowy Przewodniczący konferencji 
Prof. zw. dr hab. Irina Pilvere 
Dr hab. Irena Łącka, prof. nadzw. 
Dr hab. Piotr Bórawski 
Dr hab. Agnieszka Brelik 
Dr Ireneusz Żuchowski 
Dr Milena Bera – Sekretarz konferencji 
 
Problematyka konferencji:  

1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w Polsce w ujęciu regionalnym. 
2. Strategiczne aspekty zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. 
3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. 
4. Efektywność i innowacyjność jako podstawowe kryteria konkurencyjności. 
5. Uwarunkowania i praktyczna realizacja Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
6. Kierunki i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
7. Perspektywy zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego państw regionu Morza 

Bałtyckiego. 
W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. 

 

Miejsca konferencji Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – Oslo - Szczecin 

 

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona – 50 osób (ilość miejsc w autokarze i decyduje kolejność 
nadesłanych zgłoszeń). 
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Publikacje: przesłane artykuły naukowe (w języku polskim lub angielskim), po uzyskaniu pozytywnej 
recenzji, zostaną opublikowane w zależności od prezentowanej problematyki w recenzowanych czasopismach 
naukowych:  

 Folia Oeconomica – Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie (9 punktów wg 
punktacji MNiSzW). 

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (9 punktów wg punktacji 
MNiSzW)   
 
Pozostałe przesłane materiały, niezakwalifikowane przez recenzentów i redakcję zostaną opublikowane w 

wydawnictwie konferencyjnym (w językach polskim, angielskim, rosyjskim). 
 
Przesyłanie artykułów: Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną – mbera@zut.edu.pl 
 
Szczegółowe informacje dla autorów: 
Wydawnictwa Folia Oeconomica  
http://foliaoe.zut.edu.pl/formalne/folia_rozowa_wskazowki_dla_autorow.pdf 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 
http://www.wses-zeszyty.pl/informacje-dla-autorow.html 

 
Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw do 30 kwietnia 2018 r. 

Artykuły zostaną opublikowane zgodnie z kalendarzem wydawniczym określonego czasopisma. Redakcje 
zastrzegają sobie prawo odrzucenia artykułów niespełniających wymogów merytorycznych i redakcyjnych (po 
uwagach recenzentów).  
 
Kalendarium:  

Rygory i złożoność procesu organizacyjnego konferencji wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego 
poniżej harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:  

1. Do 28 lutego 2018 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym wariancie (proszę 
zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,  

2. Do 10 marca 2018 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,  
3. Do  30 kwietnia 2018 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,  
4. 14 – 18 maja 2018 r. - konferencja naukowa.  

 
Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu Konferencji podając: Imię, nazwisko, 
stopień (tytuł) naukowy, miejsce pracy, numer dowodu osobistego lub paszportu (dla osób biorących udział w 
wyjeździe studyjnym) oraz telefon kontaktowy. 

 
Sekretariat konferencji: 

Dr Milena Bera 
Zakład Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie 
Ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel: 91 4496980 oraz 509 319 130 
e-mail: mbera@zut.edu.pl 
 

Konto konferencji: 
Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku 
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 47 
NIP: 852-22-88-990 
Bank: vwBank, nr konta: 21 2130 0004 2001 0723 4032 0001 
Z dopiskiem „Rozwój zrównoważony 2018 – imię i nazwisko” 
 
Warianty udziału i koszt konferencji: 

 Wariant 1 - pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu naukowego – 
2 950,- zł, 

 Wariant 2 – udział w formie publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym wybranym przez autora – 800,- zł, 

mailto:mbera@zut.edu.pl
https://snigr.fakturownia.pl/departments/157790/edit
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 Wariant 3 - udział w konferencji w Szczecinie z publikacją – 900, - zł, 

 Wariant 4 - udział w konferencji w Szczecinie bez publikacji – 150, - zł, 

 Wariant 6 - pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 2300,- zł, 

 Wariant 7 - udział w formie opublikowania referatu w materiałach pokonferencyjnych – 200,- zł. 
 

Podczas dokonywania (zlecania) przelewu prosimy o podanie wybranego wariantu uczestnictwa w 
konferencji. 

 

Informujemy, że już obecnie (w roku 2017) istnieje możliwość dokonania opłaty za 
konferencję. 

Osoby mogące dokonać płatności w 2017 r. proszone są o wpłatę na konto Stowarzyszenia podane powyżej 
lub kontakt telefoniczny pod numer 602 395 083. 
 

W ramach kwot wymienionych w punktach 1, 2 i 3 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz czasopisma 
naukowego, w którym został opublikowany artykuł. Osoby w ramach wariantu 7 otrzymają jeden komplet 
materiałów konferencyjnych w formie drukowanej. 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza maksymalnej liczby 8 stron, 
sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi 100 zł za 
stronę. 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest 
dokonanie opłaty w wybranym wariancie. Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji. 

 

Zasady rezygnacji z udziału w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2018 r.: 

1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres: 
bmickiewicz@zut.edu.pl najpóźniej do 10 marca 2018 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.  

2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz 
niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną - 100 zł. 

3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 oraz 
uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę – 200 zł. 

4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w punkcie 1 nie jest 
pobierana opłata manipulacyjna. 

5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji zmiany 
wcześniej zgłoszonego uczestnika konferencji. Z uwagi na konieczność dokonania ubezpieczenia uczestników 
konferencji, w związku z wyjazdem studyjnym, zmiany te należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej 
na dziesięć dni przed rozpoczęciem konferencji.  

 

Szczegółowy program konferencji został przedstawiony w komunikacie nr 2. 

         

        Z wyrazami szacunku, 

 

 

   Przewodniczący konferencji 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

mailto:bmickiewicz@zut.edu.pl

