
 

Terminarz 
 
 Nadsyłanie kart zgłoszenia udziału do 15 

marca 2016 r. 

 Wniesienie opłaty do 30 marca 2016 r. 

 Nadsyłanie prezentacji do 15 kwietnia 

2016 r. 

 Nadsyłanie pełnego tekstu artykułu do 15 

maja 2016 r. 

 

 

Miejsce konferencji:  
 

Pałac Ostromecko 
 
ul. Bydgoska 9 
86-070 Ostromecko 
 
http://palacwostromecku.pl/ 

 
 

Zakwaterowanie:  
 
 

w Pałacu Ostromecko 
 
Ceny (ze śniadaniem): 
 
pokój 1 os./1noc cena 114 zł 
pokój 2 os./1noc cena 169 zł 
pokój 3 os./1noc cena 219 zł 
 
Rezerwacje noclegu:   
tel. 52 364 64 11 
e-mail: recepcja@palacwostromecku.pl 
 
 

Kontakt: 
 

Karty zgłoszenia, referaty i artykuły prosimy 
kierować do: 
 
Agnieszka Goździewska-Nowicka 
tel. 506 360 983 
e-mail: wwg2016@wp.pl 
 

 

 

 

 
 

Wydział Zarządzania 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-

PRZYRODNICZY 

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 
 

Pod patronatem 
 

 
 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
Oddział w Bydgoszczy 

 

zapraszają na 
 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 
 

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ 
GOSPODARKI 

INNOWACYJNOŚĆ  
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU 

 

BYDGOSZCZ-OSTROMECKO 
21 kwietnia 2016 

  

Komitet organizacyjny 
 

Przewodnicząca: 
dr inż. Małgorzata Gotowska 
 
V-ce przewodnicząca: 
dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka 
 
Skarbnik: 
dr Grażyna Voss 
tel. 691 372 808 
e-mail: grazyna.voss@utp.edu.pl 
 
Członkowie: 
dr inż. Anna Jakubczak 
dr inż. Ewa Koreleska 
dr Anna Michalska 
dr inż. Anna Murawska 
mgr inż. Dorota Stosik 
 

mailto:recepcja@palacwostromecku.pl


   

Opłaty 
680 zł – pełne uczestnictwo z publikacją 
referatu 
680 zł – publikacja bez uczestnictwa w 
konferencji 
100 zł – uczestnictwo w konferencji bez 
publikacji 
 

Opłaty prosimy wnosić do 15.04.2016 na 
konto: 
 

Bank PEKAO II o. w Bydgoszczy 
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 

z dopiskiem: „WWG_2016 ”oraz podaniem 
imienia i nazwiska wpłacającego 

 

Publikacja 
 
Publikacje w języku polskim 
 

Referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji 
naukowej będą zamieszczone w: 
Konsumpcja i Rozwój 
Punktacja wg listy czasopism naukowych MNiSW w 
2015 r. – 7 punktów. 
 
Wymogi edytorskie znajdują się na stronie: 
http://ibrkk.pl/id/135/Wskazówki_dla_Autorów_ar
tykułów 
 
min. objętość 20 tys. – max. 22 tys. znaków ze 
spacjami, rysunkami i tabelami (10-11 s.), referaty o 
większej liczbie stron mogą zostać opublikowane po 
wniesieniu dodatkowej opłaty (50 zł za dodatkową 
stronę) 
 

Komitet naukowy: 
 
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie 

 
prof. dr hab. Teresa Słaby 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 
prof. dr hab. Robert Karaszewski 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy 

 
dr hab. Bożena Kołosowska prof. UMK 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
dr hab. Jolanta Ciak prof. WSB  
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 

 
dr hab. Galina Łopushniak 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy 

 
dr hab. inż. Zofia Wyszkowska prof. UTP 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy 

 
 
 

 

Cel konferencji: 
 
Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany 
doświadczeń, prezentacji realizowanych 
projektów badawczych, a także podzielenia się 
współczesną wiedzą ekonomiczną skupioną 
wokół proponowanych zagadnień. Konferencja 
jest adresowana zarówno do przedstawicieli 
świata nauki zajmujących się opisaną 
problematyką, jak i do osób działających w 
zakresie praktyki gospodarczej 
 

Tematyka konferencji: 
 
1. Innowacyjne zarządzanie 

organizacją. 
2. Dyfuzja innowacji w organizacjach. 
3. Rozwój gospodarki opartej na 

czystych technologiach. 
4. Zrównoważona polityka regionalna. 
5. Konsumpcja jako czynnik wzrostu 

innowacyjności w gospodarce. 
6. Współczesne uwarunkowania 

konsumpcji. 
7. Zrównoważona i odpowiedzialna 

konsumpcja. 
8. Poziom i jakość życia ludzi jako 

wyzwania współczesnej gospodarce. 
 
 
 


