
TERMINARZ 
30 czerwca 2013  zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 
30 czerwca 2013   wniesienie opłaty konferencyjnej  
23 września 2013      nadesłanie pełnego tekstu referatu 
 
Miejsce konferencji: Hotel Cieplice (***) w Jeleniej Górze-Cieplicach, ul. Cervii 11,  

http://www.hotelcieplice.pl/ 
znajdujący się tuż przy Parku Zdrojowym i centrum uzdrowiska. 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2013 wraz z abstraktem drogą elektroniczną 
na adres: konferencja_kgp@ue.wroc.pl 
 
 Opłatę za udział w konferencji w wysokości 850 zł należy przekazać do 30 czerwca 2013  
 na konto: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, 
BZ WBK II/O Jelenia Góra nr: 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 

z dopiskiem „konferencja KGP + Imię i Nazwisko” 
 

Opłata obejmuje 2 noclegi w pokoju 2 os. (23/24 i 25/26 września), całodobowe wyżywienie (w tym 
uroczysta kolacja), materiały konferencyjne, oraz publikację w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu  
(7 pkt.) 
Uczestnicy konferencji mają także możliwość bezpłatnego korzystania z hotelowego basenu, jacuzzi, i 
sauny. 
Dopłata do pokoju 1 os. wynosi 150 zł 
Opłata za zamieszczenie artykułu w publikacji bez uczestnictwa w konferencji – 650 zł 
 

PUBLIKACJA 
Pełny tekst referatów, należy nadesłać do 25 września 2013 na adres: kgp@ue.wroc.pl 
Szczegółowe wymogi redakcyjne zamieszczono w załączniku oraz na stronie:  

http://wgrit.ae.jgora.pl/kgp/ w zakładce: Konferencja Aspekty… 

Wszystkie zgłoszone i przyjęte teksty referatów po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane 
w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt.) 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 
dr Marian Kachniarz 
dr Jerzy Ładysz        
dr Urszula Markowska-Przybyła        
mgr Ewa Starczewska  
Tel: 75 753 82 57  
mail: konferencja_kgp@ue.wroc.pl 
Oficjalna strona konferencji: http://wgrit.ae.jgora.pl/kgp w zakładce: Konferencja Aspekty 
 

    

 
 

 
Wydział Ekonomii, Zarządzania  
i Turystyki w Jeleniej Górze 
 
Katedra Gospodarki Przestrzennej 

 

 
Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania 
 
Katedra Polityki Społeczno-
Gospodarczej i Europejskich Studiów 
Regionalnych 

 
organizują ogólnopolską konferencję naukową pt.: 

 

AKTUALNE ASPEKTY POLITYKI  
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ 

 

23-25 września 2013 r.  
 

Jelenia Góra -  
Uzdrowisko Cieplice  

 

 



 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  konferencji naukowej 

 

AKTUALNE ASPEKTY POLITYKI  
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ 

 
W dobie poważnych transformacji, zarówno globalnych, europejskich jak i w układzie 
regionalnym i lokalnym, konieczne wydaje się ciągłe diagnozowanie społecznych 
ekonomicznych i przestrzennych przyczyn tych zmian. Wiedza ta może posłużyć do trafnego 
definiowania perspektywicznych modeli procesów rozwojowych oraz odpowiedniego 
modyfikowania współczesnej polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej na szczeblu 
unijnym i krajowym. W warunkach braku stabilności gospodarki, konieczne jest 
zdefiniowanie roli sektora publicznego z jego zadaniami w zakresie kształtowania finansów 
publicznych, polityki gospodarczej, regionalnej czy społecznej. Z drugiej strony, niezwykle 
istotne jest badanie wpływu tych zmian na otaczającą nas rzeczywistość. Z tego względu 
przedmiotem uwagi jest także lokalny i regionalny wymiar gospodarki i szczególna rola 
przypisana samorządowi terytorialnemu. Tak zakreślony obszar zainteresowań wymaga 
interdyscyplinarnej wiedzy i wymiany poglądów przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych 
(w tym: ekonomii, zarządzania, prawa, finansów publicznych, geografii i politologii). Ideą 
konferencji jest integracja tych środowisk naukowych wokół wspólnego forum wymiany 
myśli.   

 
BLOKI TEMATYCZNE 

1. Polityka gospodarcza i społeczna na szczeblu krajowym i regionalnym 
2. Polityka społeczno-gospodarcza i przestrzenna wobec spójności terytorialnej 
3. Rola kapitału społecznego, innowacyjności, konkurencyjności i kreatywności w rozwoju 

regionalnym 
4. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego  
5. Samorząd terytorialny jako stymulator rozwoju regionalnego i lokalnego  
6. Współczesne wyzwania wobec administracji publicznej 
7. Finanse publiczne – aspekty prawne i ekonomiczne 
8. Przekształcenia struktur funkcjonalno-przestrzennych  
9. Bieguny wzrostu i obszary peryferyjne 
10. Kształtowanie się funkcji metropolitalnych 

 

 
RADA PROGRAMOWA  

prof. UE dr hab. Andrzej Bąk, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UE 
we Wrocławiu 

prof. dr hab. Tadeusz Borys, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem UE we 
Wrocławiu 

prof. UE dr hab. Ryszard Brol, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji UE we Wrocławiu 
prof. dr hab. Krystian Heffner, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej UE w Katowicach 
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Dziekan ds. Promocji i Kontaktów Międzynarodowych Wydziału 

Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu  
prof. US dr hab. Barbara Kryk, Kierownik Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich 

Studiów Regionalnych US w Szczecinie 
prof. US dr hab inż. Marian Malicki, US w Szczecinie  
prof. dr hab. Krzysztof Malik, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej 
prof. UE dr hab. Jacek Potocki, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej UE we Wrocławiu 
prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła, UE we Wrocławiu 
prof. dr hab. inż. Józef Sasik,  Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej UP we Wrocławiu 
prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Prorektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Opolskiego 
prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego 

Uniwersytetu Łódzkiego  
 
 

RAMOWY PROGRAM  
 
 

15.00 – 18.00 przyjazd uczestników 23 września 
PONIEDZIAŁEK 19.00 kolacja 

 
8.00 – 9.00 śniadanie 
9.00 - 9.30 otwarcie konferencji  

9.30 - 11.00 sesja plenarna 
11.00 - 11.30 przerwa kawowa 
11.30 - 13.00 sesja 
13.00 - 14.00 obiad 
14.00 - 15.30 sesja  
15.30 - 16.00 przerwa kawowa 
16.00 - 17.30 sesja posterowa  

 
 
 

24 września 
WTOREK 

20.00 - …... uroczysta kolacja 
 

8.00 - 9.30 śniadanie 
9.30 - 11.00 sesja plenarna 

11.00 - 11.30 przerwa kawowa 
11.30 - 13.00 sesja podsumowująca 
13.00 - 14.00 obiad 

 
25 września 

ŚRODA 

po 14.00 wyjazd uczestników 
 
 


