
Konferencja 2021 

Komunikat nr 1 

 

Wydział Ekonomiczny 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

Wydział Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Śląskiej 

Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie, 

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego 

Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy w Bydgoszczy 

zapraszają do udziału 

w XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: 

POLSKIE REGIONY W ASPEKCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO – WYZWANIA EKONOMICZNE, 

SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE 

15 - 19 czerwca 2021 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, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego, 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. 

Konferencja związana jest także z obchodami 80-lecia urodzin założyciela i wieloletniego dziekana Wydziału 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnego Wydziału 
Ekonomicznego ZUT) – prof. zw. dra hab. Antoniego Mickiewicza, dr h.c. multi. 

 

Rada Programowa konferencji: 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Przewodniczący konferencji 
Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ - Wiceprzewodnicząca konferencji 
Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Honorowy Przewodniczący konferencji 
Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ 
Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT 
Dr Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska 
Dr Małgorzata Zajdel 
Prof. zw. dr hab. Irina Pilvere 
Prof. Zuzana Kapsdorferova 
Dr hab. Irena Łącka, prof. ZUT. 
Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM 
Dr Wojciech Lewicki 
Mgr Natalia Oleszczyk – Sekretarz konferencji 
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Problematyka konferencji:  
1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w Polsce w ujęciu regionalnym. 
2. Uwarunkowania rozwoju i zrównoważonego działania kluczowych przedsiębiorstw w regionie 

zachodniopomorskim. 
3. Efektywność i innowacyjność jako podstawowe kryteria konkurencyjności. 
4. Uwarunkowania i praktyczna realizacja Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
5. Strategiczne aspekty zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. 
6. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. 
7. Kierunki i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
8. 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 – 40 osób (ilość miejsc w autokarze i decyduje kolejność 
nadesłanych zgłoszeń). 

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

 

• Organization & Management Scientific Quarterly (pozycja nr. 27867. Organizacja i Zarządzanie : 
kwartalnik naukowy: ISSN: 1899-6116, liczba punktów 20 – nauki: nauki o zarządzaniu i jakości; 
ekonomia i finanse; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; 
nauki socjologiczne) - w języku angielskim. 

• Organizacja i Zarządzanie – Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (pozycja nr. 27868 Zeszyty 
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska. ISSN: 1641-3466, liczba punktów 20 - 
nauki: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse; nauki o komunikacji społecznej i 
mediach; nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne) - w języku angielskim. 
 
Pozostałe przesłane materiały, niezakwalifikowane przez recenzentów i redakcję zostaną opublikowane w 

wydawnictwie pokonferencyjnym (w językach polskim, angielskim, rosyjskim). 
 

Przesyłanie artykułów: Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną – 
Natalia.Oleszczyk@zut.edu.pl 

 
Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw do 31 maja i wydane po 

konferencji.  
 
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 31 kwietnia 2021 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym wariancie 
(proszę zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,  

2. Do 30 kwietnia 2021 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,  
3. Do  30 maja 2021 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,  
4. 15 – 19 czerwca 2020 r. - konferencja naukowa.  
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Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu Konferencji 
(Natalia.Oleszczyk@zut.edu.pl) 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: 

Mgr Natalia Oleszczyk 
Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich 
Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie 
Ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, tel: 91 4496980 
e-mail: Natalia.Oleszczyk@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 2021 – imię i nazwisko” 
 
Warianty udziału i koszt konferencji: 

• Wariant 1 - pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu naukowego – 
2 500,- zł, 

• Wariant 2 – udział w formie publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym wybranym przez autora – 700,- zł, 

• Wariant 3 - udział w konferencji w Szczecinie z publikacją – 900, - zł, 

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

• Wariant 5 - pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 2300,- zł, 

• Wariant 6 - 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 2020) istnieje możliwość dokonania opłaty za 
konferencję. 

Osoby mogące dokonać płatności w 2020 r. proszone są o wpłatę na konto Stowarzyszenia podane powyżej 
lub kontakt telefoniczny pod numer 602 395 083. 
 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów w języku angielskim, których objętość wynosi minimum 20 000 
znaków (ok. 10 stron), sporządzonych zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Warunkiem koniecznym dopuszczenia 
przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest dokonanie opłaty w wybranym wariancie. 
Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji. 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2 (wkrótce). 

         

              Z wyrazami szacunku, 

 

   Przewodniczący konferencji 

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

mailto:Natalia.Oleszczyk@zut.edu.pl
https://snigr.fakturownia.pl/departments/157790/edit

