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serdecznie zapraszają do udziału  

w  II Konferencji Naukowej: 

 

Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje 

Współdziałanie i współdzielenie się  

w relacjach społecznych i gospodarczych 

 

Częstochowa, 17-18 października 2019



 

CEL KONFERENCJI 
 

Celem konferencji jest wieloaspektowa 

i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami 

dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na 

poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym 

oraz międzyorganizacyjnym.  
We współczesnym świecie coraz większego 

znaczenia nabierają dobra niematerialne, a także 

pozaekonomiczne formy kapitału, takie jak kapitał 

społeczny bądź kulturowy. Mimo kurczenia się 

różnego typu zasobów surowcowych w skali świata, 

zasobów niematerialnych powstaje coraz więcej. 

Konsekwencją tego są dylematy dotyczące zarówno 

ich redystrybucji, jak i wykorzystania. Wyzwaniem 

staje się również aktywizowanie jednostek, 

podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych 

do współdziałania w celu efektywniejszego, bardziej 

sprawiedliwego i dającego satysfakcję dostępu do 

zakumulowanego kapitału we wszelkich jego 

formach.  
Ponieważ zjawiska te zachodzą na wielu 

płaszczyznach, organizatorzy konferencji zapraszają  

do udziału i dyskusji przedstawicieli różnych 

dziedzin nauki, w szczególności socjologii, 

psychologii, zarządzania, prawa oraz ekonomii. 

Formuła konferencji przewiduje również udział 

praktyków działających na polu inicjowania 

współpracy i współdziałania między obywatelami, 

przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi 

i organizacjami pozarządowymi. 
 

PANELE TEMATYCZNE 

KONFERENCJI 
 

1. Człowiek w sytuacji współdziałania 

i współdzielenia się 
 Alternatywy wobec konsumpcjonizmu 

a współdziałanie na rzecz ograniczenia 

negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego 
 Społeczne, psychologiczne i kulturowe 

uwarunkowania współpracy i współdzielenia się 

 Praca człowieka w kontekście współdziałania 

i współdzielenia się 
 Współwytwarzanie kapitału ekonomicznego, 

społecznego i kulturowego 
 Zaufanie jako kluczowa determinanta współdziałania 
 

2. Współpraca i współudział w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami 
 Czynniki wzmacniające i osłabiające współpracę 

w przedsiębiorstwach 
 Zdobywanie przewagi konkurencyjnej a procesy 

równoważenia w sieciach społecznych 
 Partycypacja pracownicza w innowacyjności a opór 

wobec zmian 
 Dzielenie się wiedzą i jego konsekwencje dla 

zarządzania przedsiębiorstwem 
 Nowe formy współdziałania w środowisku pracy 
 

3. Potencjał współdziałania i współdzielenia się 

w instytucjach publicznych i organizacjach 

społecznych 
 Aktywizacja obywateli do współdziałania na rzecz 

rozwiązywania kwestii społecznych i gospodarczych 
 Skuteczność działania ruchów społecznych 

i organizacji społecznych na rzecz zrównoważenia 

społecznego, ekonomicznego i środowiskowego 
 Współdziałanie między aktorami instytucjonalnymi 

w zakresie zapewniania bezpieczeństwa  
 Ruch spółdzielczy i jego funkcje we współczesnym 

świecie 
 Pozaekonomiczne (pozarynkowe) aspekty dzielenia 

się dobrami w ramach współdziałania instytucji 

i obywateli 
 

4. Współpraca i współdzielenie się w obszarach 

bezpieczeństwa pozamilitarnego 
 Współpraca między instytucjami publicznymi  

w zakresie zapewniania bezpieczeństwa  

 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego i zdrowotnego 

 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w kontekście 

zrównoważonego rozwoju  

Teksty po pozytywnych recenzjach zostaną 

opublikowane w monografii w akademickim 

Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej 

(publikacja rozdziału oznacza 20 pkt. MNiSW) 

 

WAŻNE DATY 
16.06.2019 – przyjmowanie zgłoszeń wraz 

z abstraktem artykułu; 
23.06.2019 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszonego 

tematu; 
01.09.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej; 
30.09.2019 – nadesłanie pełnych tekstów (zgodnie 

z wymaganiami edytorskimi dostępnymi na stronie 

internetowej konferencji); 
10.10.2019 – przesłanie przez organizatorów pełnego 

programu konferencji. 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
650 PLN – pełne uczestnictwo; 
450 PLN – publikacja artykułu. 
 

Opłatę prosimy wpłacać na konto: 

Spółdzielcza Grupa Bankowa ESBANK Bank 

Spółdzielczy 79 8980 0009 2011 0032 1378 0001 

z dopiskiem: Współdziałanie + imię i nazwisko 

uczestnika, nazwa instytucji, tytuł przelewu: udział 

w konferencji lub publikacja 
Właściciel konta: Stowarzyszenie Menedżerów 

Jakości i Produkcji 
 

KONTAKT 
dr Maja Skiba – sekretarz tel. 508 642 159 
dr Sebastian Skolik – tel. 604 425 660 
e-mail: konferencja.lpi@gmail.com 
 

Adres korespondencyjny:  
Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej 
ul. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa 
www: http://skisoft.pl/lukabi/lpi 


