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Komunikat nr 1 
 

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie, 

Instytut Ekonomiczno-Społeczny 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie 
Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku oraz Fundacja Europejski Instytut 

Rozwoju Zrównoważonego 
zapraszają do udziału 

w XXIII Cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ 
PROBLEMY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO 

10 – 15 czerwca 2019 r. 
Kraków - Zagrzeb - Karlobag – Zadar - Kraków 

(Polska – Chorwacja) 
 

Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej 

przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego oraz wymiana poglądów i doświadczeń 
naukowych w zakresie przemian na obszarach wiejskich, rozwoju regionalnego oraz lokalnego, a 
także rozwoju zrównoważonego w Polsce i państwach Unii Europejskiej oraz uwarunkowań 
innowacyjności i przedsiębiorczości, jak również określenia wyzwań stojących przed polityką rolną UE 
w latach 2014-2020. 

 

F U N D A C J A 
Europejski Instytut 

Rozwoju Zrównoważonego 
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Konferencja naukowa połączona jest z wyjazdem studyjnym do Chorwacji. 
 

Rada Programowo-Naukowa Konferencji: 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. – Przewodniczący konferencji 
Prof. dr. hab. Wiesław Musiał – Vice-przewodniczący konferencji 
Prof. dr hab. Janusz Żmija, dr h.c. 
Prof. dr hab.  Małgorzata Słodowa-Hełpa 
Dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. 
Dr hab. Józef Kania, prof. UR  
Dr Małgorzata Zajdel 
Dr Małgorzata Michalcewicz - Kaniowska 
Dr Robert Jurczak 

 
Komitet Organizacyjny: 
Dr Dagmara Zuzek – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (Sekretarz Naukowy) 
Dr Agnieszka Piotrowska- Puchała 
Mgr Joanna Szarek 

 
Problematyka konferencji:  

1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce żywnościowej państw UE. 
2. Strategiczne aspekty zrównoważonego i trwałego rozwoju. 
3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. 
4. Funkcjonowanie organizacji lokalnych i regionalnych obejmujących różne kraje UE. 
5. Kształtowanie i ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich i miejskich. 
6. Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ na rozwój państw członkowskich UE. 
7. Stan efektywność i innowacyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
8. Ekonomiczne, społeczne i marketingowe aspekty rozwoju gospodarki lokalnej w regionach w 

ujęciu aplikacyjnym. 
9. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej 
10. Konkurencyjność polskiej gospodarki w UE. 
11. Kapitał ludzkości w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej 

 
 

Miejsca konferencji: Kraków - Zagrzeb – Karlobag - Zadar - Kraków 

W ramach konferencji zostaną wydane publikacje (z wygłoszonych referatów) w językach: 
polskim, angielskim i rosyjskim. 

UWAGA: Liczba uczestników konferencji jest ograniczona – maksymalnie 60 osób (decyduje 
kolejność nadesłanych zgłoszeń). 

 
Publikacje: 
 
1. Przesłane artykuły naukowe w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i 

sformatowaniu zgodnie z wymogami wydawnictwa, zostaną opublikowane w czasopiśmie z 
listy Web of Science (zagranicznym) - Economic Science for Rural Development - JOURNALS 
AND PROCEEDINGS (ISO 3297) – Web of Science list - Latvia University of Life Sciences and 
Technologies in Jelgava  (15 punktów wg punktacji MNiSzW) 

2. Przesłane artykuły naukowe w języku polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, 
zostaną opublikowane w zależności od prezentowanej problematyki w recenzowanych 
czasopismach naukowych:  

 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie (7 punktów wg punktacji MNiSzW), 

http://www.llu.lv/en/article/2018-03-06/latvia-university-of-agriculture-changes-its-name-to-latvia-university-of-life
http://www.llu.lv/en/article/2018-03-06/latvia-university-of-agriculture-changes-its-name-to-latvia-university-of-life
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 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (9 punktów wg 
punktacji MNiSzW), 

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

Autorzy składają deklarację, w którym czasopiśmie pragną opublikować swój artykuł.  
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 – 
dagzuz@gmail.com 
 
Szczegółowe informacje dla autorów: 

 
1. Economic Science for Rural Development - JOURNALS AND PROCEEDINGS (ISO 3297) – Web of 

Science list (strona z wytycznymi taka sama jak na konferencję pod poniższym linkiem) 
http://www.llu.lv/conferences/escrud_2018/template-and-guarantee-form 

2. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 
http://ecbdgr.ur.krakow.pl/zasoby/66/wskazowki.pdf 

3. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 
http://www.wses-zeszyty.pl/informacje-dla-autorow.html 

4. Wydawnictwa Folia Oeconomica  
http://foliaoe.zut.edu.pl/formalne/folia_rozowa_wskazowki_dla_autorow.pdf 
 

Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw polskich do 30 
kwietnia 2019 r., a do wydawnictwa z listy Web of Science do 28.02.109 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 2019 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym 
wariancie (proszę zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,  

2. Do 28 lutego 2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej dla osób publikujących w czasopiśmie z 
listy Web of Science (wariant 1) oraz przesłanie artykułu naukowego, 

3. Do 10 kwietnia 2019 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w innym wybranym wariancie,  
4. Do  30 kwietnia 2019 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów do opublikowania w polskich 

wydawnictwach,  
5. 10 – 15 czerwca 2019 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 inż.  Dagmara Zuzek 
Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
tel: 12 662 43 53 oraz 695 550 850 
e-mail: dagzuz@gmail.com  

http://ecbdgr.ur.krakow.pl/zasoby/66/wskazowki.pdf
http://www.wses-zeszyty.pl/informacje-dla-autorow.html
http://foliaoe.zut.edu.pl/formalne/folia_rozowa_wskazowki_dla_autorow.pdf
http://www.wre.ur.krakow.pl/zeipg-pracownicy.html
mailto:dagzuz@gmail.com
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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 lokalny 2019 – imię i nazwisko” 
 
Warianty udziału i koszt konferencji: 

 Wariant 1 - pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu 
naukowego w czasopiśmie z listy Web of Science – 2 550,- zł, 

 Wariant 2 - pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu 
naukowego w wybranym polskim czasopiśmie – 2 250,- zł, 

 Wariant 3 – udział w formie samej publikacji  artykułu w czasopiśmie z listy Web of Science – 
1100,- zł, 

 Wariant 4 - udział w formie samej publikacji  artykułu w wybranym polskim czasopiśmie – 700, - 
zł 

 Wariant 5 - udział w konferencji w Krakowie z publikacją w polskim czasopiśmie – 800, - zł, 

 Wariant 6 - udział w konferencji w Krakowie bez publikacji – 150, - zł, 

 Wariant 7 - pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 1850,- zł, 

 Wariant 8 - 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 2018) istnieje możliwość dokonania 
opłaty za konferencję. 

Osoby mogące dokonać płatności w 2018 r. proszone są o wpłatę na konto Stowarzyszenia 
podane powyżej lub kontakt telefoniczny pod numer 695 550 850. 
 

W ramach kwot wymienionych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz 
czasopisma naukowego w wersji on-line (elektronicznej), 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 w danym wydawnictwie, sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa 
opłata za przekroczenie limitu wynosi 200 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów 
zamówionych). Powyższe obostrzenia nie dotyczą wydawnictwa „Problemy Drobnych Gospodarstw 
Rolnych” (które publikuje artykuły do 14 stron). 

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 XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2019 r.: 
1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać pisemnie na adres: 

bmickiewicz@zut.edu.pl najpóźniej do 10 maja 2019 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 - 200 zł. 

https://snigr.fakturownia.pl/departments/157790/edit
mailto:bmickiewicz@zut.edu.pl
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3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed datą określoną w 
punkcie 1 oraz w przypadku rezygnacji z opublikowania artykułu w wyniku uzyskania negatywnej 
recenzji 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 osoby w stosunku do 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.  

 
Wyjazd studyjny będzie realizowany autokarem klasy lux. Orientacyjny czas przejazdu na trasie 

Polska (wyjazd - Kraków) – Chorwacja wynosi około 10-11 godzin (przejazd w godzinach nocnych). 
W Chorwacji zakwaterowanie w hotelu ***, w ramach świadczeń – śniadania i obiadokolacje oraz 
bogaty program dodatkowy.  

Wyjazd studyjny obejmować będzie następujące obszary tematyczne: 

 chorwackie obszary wiejskie,  

 problemy rozwoju państw UE,  

 działania władz samorządowych w aktywizacji obszarów problemowych,  

 ekonomiczne, społeczne i marketingowe aspekty rozwoju gospodarki lokalnej w regionie, 

 pozytywne i negatywne aspekty dynamicznego rozwoju turystyki na przykładzie Dalmacji 
północnej,  

 zrównoważony rozwój – problemy zagospodarowania i zarządzania na przykładzie obszaru 
chronionego położenia – wybrzeże Adriatyku,  

 produkty wytwarzane metodą tradycyjną i unikalne geograficznie jako alternatywne źródło 
dochodu dla mieszkańców,  

 ekologiczne aspekty gospodarczego rozwoju obszarów nadmorskich). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji  znajdą się w komunikacie nr 2, który 

prześlemy pod koniec października bieżącego roku. 
 

 
 Z wyrazami szacunku, 
 
Przewodniczący konferencji 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 
Dziekan Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 


