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IDEA KONFERENCJI 
 

Współczesna gospodarka cechująca się dużą konkurencyjnością i ryzykiem stawia wysokie 

wymagania nie tylko menedżerom, ale i wszystkim członkom organizacji. Znaczny poziom ryzyka, 

wynikający także z trudności w ocenie jego skali, wymaga szczególnych cech, które charakteryzują 

osobowość przedsiębiorczą. Do najważniejszych zaliczyć można umiejętność podejmowania decyzji w 

niestabilnym otoczeniu. Jest to cecha wysoce pożądana tak w dużym, średnim, jak i małym biznesie. Na 

przedsiębiorczość składa się też wiele innych cech, takich jak np. umiejętność wykorzystywania szans, 

dostrzegania zagrożeń, czy też innowacyjność. Dzięki temu przedsiębiorczość staje się istotnym 

składnikiem kapitału ludzkiego.  

Rosnąca rola zasobów ludzkich w zarządzaniu współczesnymi organizacjami wymaga szczególnego 

stylu przywództwa, które różni się znacznie od przywództwa tradycyjnego opartego na scentralizowanej 

władzy. „New Leadership” wymaga od menedżera specyficznych umiejętności pozwalających na taką 

transformację relacji pracowniczych, aby partycypacja i empowerment stały się podstawą zarządzania 

personelem w organizacji. „New Leadership” ma służyć nie tylko bezpośredniemu zwiększeniu 

efektywności, ale przede wszystkim stymulowaniu innowacyjności służącej rozwojowi zrównoważonej 

ekonomii w czasach, kiedy wzrost ekonomiczny napotyka na coraz więcej barier wynikających z 

ograniczonych zasobów tak ludzkich, jak i naturalnych.  

W tym kontekście zrównoważona gospodarka, a zwłaszcza zrównoważony rozwój staje się jednym z 

kluczowych celów zarządzania, czyniąc je przedmiotem multidyscyplinarnej refleksji naukowej integrującej 

wielorakie podejścia teoretyczne oraz badawcze.   

Celem konferencji jest spotkanie naukowców i praktyków z różnych obszarów wiedzy i gospodarki, 

którzy będą mogli wymienić swoje doświadczenie, wyniki badań empirycznych, studiów teoretycznych a 

także podjąć międzynarodową współpracę pozwalającą podnieść jakość badań naukowych.  

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:  

 

 Zarządzanie strategiczne; 

 zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; 

 Zarządzanie wiedzą i innowacjami;  

 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem; 

 Przedsiębiorczość i zarządzanie międzynarodowe; 

 Zarządzanie finansami;  

 Zarządzanie produkcją; 

 Zarządzanie publiczne; 

 Zachowania konsumenckie; 

 Zrównoważona gospodarka; 

 Przywództwo w organizacjach; 

 Zarządzanie marketingowe; 

 Kapitał ludzki, społeczny i intelektualny w organizacjach; 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu; 

 Agrobiznes i zrównoważony rozwój; 

 Humanistyczne i etyczne zarządzanie. 
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KOSZT  UCZESTNICTWA 

 
 

Pełne uczestnictwo w konferencji: 760 PLN 

Publikacja: 400 PLN 

Uczestnictwo bez publikacji / Osoba towarzysząca: 360PLN 

 

 

Prosimy o przekazywanie opłat do dnia 15.04.2018 r. na konto konferencji  

Raiffeisen Bank Polska S.A.  

Oddział Częstochowa 

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728  
 

z dopiskiem – „ICoM2018”- imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji, tytuł przelewu: pełny udział 

/publikacja/uczestnictwo bez publikacji   
 

Pełna opłata obejmuje: materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad, uroczystą kolację.  

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  DATY 
 

28.02.2018 – nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem 

31.03.2018 - nadesłanie tekstów do Book of Proceedings (zgodnie z wymaganiami edytorskimi) ze względu 

publikację artykułów w jęz. angielskim na Web of Science termin nieprzekraczalny!! 

15.04.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej 

01.06.2018 – przesłanie  przez organizatorów pełnego programu konferencji  

 

 

 

PUBLIKACJA 
 

Przesłane na konferencję artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w: 

 Book of Proceedings (5-8 stron zgodnie z wymogami edytorskimi); 
Po konferencji wybrane teksty zostaną opublikowane w: 

 w polskiej monografii w języku angielskim/ w monografii zagranicznej w języku angielskim (Objętość 

tekstu powinna zawierać się między 20 000 – 22 000 znaków) 
 czasopisma polskie oraz czasopisma zagraniczne: 

 Theory Methodology Practice; 

 Gazdasag & Tarsadalom Economy and Society; 

 Taplalkozasmarketing; 

 Acta Polytechnica Hungarica; 

 Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis; 

 European Journal of Business Science and Technology;  

 Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development; 
 Przegląd Organizacji; 
 Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej; 

 Polish Journal of Management Studies. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zgłoszenie udziału w konferencji dokonywane jest on-line na stronie internetowej konferencji w zakładce: 

Formularz zgłoszeniowy. 

Teksty referatów prosimy przesyłać tylko w wersji elektronicznej na adres: ICoM2018@wz.pcz.pl 

 

Linki do hoteli: 

http://www.ibis.com/pl/hotel-3368-ibis-czestochowa/index.shtml 

http://www.mercure.com/pl/hotel-3403-hotel-mercure-czestochowa-centrum/index.shtml# 

http://hotel-scout.pl/ 

http://www.hotelwenecki.pl/ 

http://hotelczestochowa.com/ 

http://www.grandhotel.com.pl/ 

http://www.apartamenty.mareemonti.pl/ 

http://apartamenty-sol-czestochowa-pl.book.direct/ 

http://zlote-arkady.pl/ 
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