Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości.
Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne.

Cel i tematyka konferencji

W ewolucji współczesnych gospodarek świata zachodzą od wielu lat przyspieszone zmiany, które kreują
szereg wyzwań dla przedsiębiorstw, instytucji państwa oraz ekonomistów kształtujących polityki
gospodarcze krajów i międzynarodowych stowarzyszeń gospodarczych takich jak Unia Europejska.
Kryzys finansowy końca pierwszej dekady XXI wieku, narastający po nim problem zadłużenia państw oraz
nasilająca się polaryzacja dochodowa i majątkowa w wielu krajach, a także intensywne procesy
migracyjne i towarzyszące im napięcia społeczno-kulturowe wymagają podejmowania zdecydowanych
działań w celu utrzymania warunków dla wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Wieloaspektowość, niejednoznaczność oraz szybka zmienność w czasie przebiegu wielu zjawisk
powodują potrzebę ich uporządkowania i opisania przez świat akademicki oraz zaprojektowania wizji
i scenariuszy na przyszłość. Wyzwania przyszłości dla naszego kraju stają się kluczowym elementem
w procesie przemian społeczno-gospodarczych. Pokonanie dystansu cywilizacyjnego, jaki dzieli Polskę
od krajów rozwiniętego kapitalizmu może okazać się trudniejsze niż pierwotnie zakładano, jeżeli nie
zostaną wykorzystane w tym procesie endogeniczne i intensywne czynniki rozwoju.

Planowana konferencja ma na celu przedstawienie szerokiego spektrum poglądów, opinii, predykcji oraz
teorii koncentrujących się w obszarach nauk ekonomicznych i społeczno-politycznych. Prezentacja
i diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski stanowiły będą punkt wyjścia
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do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju naszego kraju. Myślenie wizyjne
i przyszłościowe winny stać się swego rodzaju idée fixe naszego konferencyjnego spotkania.

Szczegółowe obszary tematyczne



Szanse i zagrożenia rozwoju krajowych przedsiębiorstw



Innowacyjność polskich przedsiębiorstw



Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce



Wizje rozwoju polskiego społeczeństwa



Sektor finansów publicznych wobec wyzwań przyszłości



Rynek finansowy i kapitałowy w Polsce – szanse i perspektywy rozwoju



Postęp technologiczny a rozwój gospodarki Polski



Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Polsce



Atrakcyjność inwestycyjna Polski



Prorozwojowa polityka gospodarcza państwa



Polska w Unii Europejskiej – bilans korzyści i scenariusze na przyszłość



Ekonomiczne aspekty procesów demograficznych i społecznych zachodzących w Polsce



Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości.

Sprawy organizacyjne

Termin:

26 listopada 2016 r.

Miejsce konferencji:

Dom Ekonomisty ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Adresaci:

Pracownicy naukowi z uczelni ekonomicznych z całego kraju oraz doktoranci,
przedstawiciele samorządu terytorialnego i innych instytucji zainteresowani
tematem konferencji.
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Koszt udziału w konferencji (uzależniony od wyboru opcji)





400 zł - udział w konferencji wraz z publikacją artykułu (opłata obejmuje: udział w konferencji,
materiały konferencyjne, publikację w recenzowanym wydawnictwie, przerwę kawową, lunch),
300 zł - publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji (opłata obejmuje: publikację
w recenzowanym wydawnictwie),
50% od wskazanej wyżej kwoty (uzależnionej od wyboru opcji) dla członków wszystkich
oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
20% od wskazanej wyżej kwoty (uzależnionej od wyboru opcji) dla przedstawicieli partnerów.

Udział w konferencji oraz wygłoszenie prelekcji nie wymaga wniesienia opłaty konferencyjnej.
Opłatę konferencyjną należy dokonać na poniższy rachunek bankowy z dopiskiem „opłata
konferencyjna” i wskazaniem osób, za które dokonywana jest opłata:
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34 85-034 Bydgoszcz
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej,
który dostępny jest na stronie internetowej konferencji. Następnie należy przesłać na adres mailowy
organizatora konferencji (konferencja@pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi
oraz klasyfikacją JEL (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).
Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł
w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim, tytuł w języku
angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim. Abstrakty nie mogą
przekraczać 1000 znaków każdy.
Po uzyskaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy wnieść opłatę konferencyjną.
Po wniesieniu opłaty uczestnicy otrzymują na podany adres mailowy potwierdzenie zakończenia procesu
rejestracji na konferencję. W przypadku nieotrzymania drogą mailową informacji potwierdzających
zgłoszenie i płatność, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w poczcie.
Uczestnicy konferencji otrzymają drogą elektroniczną fakturę za wniesioną opłatę konferencyjną.
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Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem posiadającym ponad
pięćdziesięcioletnią tradycję działalności w obszarze gospodarki i ekonomii. Funkcjonuje w ramach
ogólnopolskiej struktury, której początki czerpią z XIX wiecznych ruchów ekonomicznych. Towarzystwo
specjalizuje się w szeroko rozumianej działalności edukacyjno-szkoleniowej, promowaniu
przedsiębiorczości oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich. Przy współpracy ze środowiskami
akademickimi tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
Towarzystwo organizuje studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i
zarządzania finansami. Oddział Towarzystwa w Bydgoszczy osiąga istotne efekty
we wdrażaniu projektów finansowanych z Funduszy Unijnych. W latach 2005-2014 przy PTE
funkcjonował Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący wsparciem
beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PTE realizuje szereg projektów w zakresie
przedsiębiorczości akademickiej, edukacji młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadr. PTE jest członkiem
International Economic Association.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to jeden z młodszych szerokoprofilowych uniwersytetów
w kraju. UKW jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie
kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków
studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. UKW posiada 12
uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora Uczelnia uzyskała w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa
akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, a w 2015 językoznawstwa). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego
(w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo,
pedagogika, psychologia, historia, nauka o polityce, dyrygentura, biologia, mechanika). W ostatnich
latach uczelnia przyjmowała około 4 tysięcy studentów rocznie. Obecnie studiuje tu około 10 tysięcy
studentów.
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Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie
Centrum jest interdyscyplinarną jednostką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Powstało
kwietniu 2001 r. z inicjatywy prof. Lech W. Zachera, który pełni funkcje jego dyrektora.
Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum jest Joseph F. Coates jeden z najbardziej znanych w świecie
futurologów i pionierów ewaluacji techniki. Podstawową działalnością Centrum są szeroko rozumiane
badania typu impact assessment (ocena skutków technicznych, środowiskowych, politycznych,
społecznych, organizacyjnych, psychologicznych, międzynarodowych i globalnych) oraz typu futuries
studies (forecating foresight). W ramach swojej misji Centrum organizuję naukowe konferencje
i seminaria, także o zasięgu międzynarodowym oraz publikuję książki i working papers. Celem Centrum
jest tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej koncepcji metod i procedur badań typu impact
assessment, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji oraz zarządzania. Centrum jest aktywne
w procesie dydaktycznym oferując odpowiednie programy dla studiów licencjackich, magisterskich oraz
doktoranckich (np. dotyczących problematyki Społeczeństwa Informacyjnego czy też problemów
ekologicznych), jak również w dziedzinie konsultingu i ekspertyz. Centrum ma charakter
międzynarodowy oraz sieciowy. Rozwijana problematyka jest zorientowana międzynarodowo, kontakty
zagraniczne oraz kooperacja są ważnym wymiarem działalności Centrum.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to największa uczelnia niepubliczna w północnej Polsce,
nowoczesny i dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki kształcący ponad 6 tysięcy studentów
na 21 kierunkach studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, w tym w języku angielskim,
w obszarach związanych m.in. z ekonomią, logistyką, nauką o zdrowiu, nowymi technologiami oraz
zagadnieniami społecznymi i demograficznymi. WSG aktywnie uczestniczy także w kreowaniu działań
akcentujących obecność Polski w strukturach europejskich, prowadzi m.in. Centrum Europejskie
i specjalistyczne podyplomowe studia europejskie, a także realizuje inwestycje i projekty
współfinansowane z Funduszy Unijnych, środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego
i samorządów oraz środków przeznaczonych na rozwój uczelni z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podobnie jak 15 pozostałych urzędów statystycznych należy
do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Do głównych zadań
Urzędu w części obejmującej obszar województwa kujawsko-pomorskiego należy: organizowanie i
prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, zbieranie, gromadzenie,
przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych zgodnie z
programem badań statystyki publicznej, udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji
statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych
wielkości i wskaźników, prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: REGON-podmiotów gospodarki
narodowej i TERYT-podziału terytorialnego kraju. Dodatkowo Urząd specjalizuje się w realizacji zadań
ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarze statystyki rynku
pracy w zakresie: pracujących w gospodarce narodowej, bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w urzędach pracy, popytu na pracę, czasu pracy, zezwoleń na pracę cudzoziemców w
RP i wynagrodzeń.

Rada programowa






prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prof. dr hab. Adam Noga
prof. dr hab. Lech W. Zacher
dr hab. (prof. nadzw.) Janusz Golinowski
dr hab. Mirosław Geise.
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Komitet organizacyjny












dr Paweł Antoszak
mgr Ewa Chmara
dr inż. Małgorzata Gotowska
mgr Monika Goncerzewicz
mgr Małgorzata Gorzkiewicz
mgr Grzegorz Grześkiewicz
mgr Stanisław Krause
dr Jarosław Oczki
dr Dariusz Piotrowski
mgr inż. Barbara Ptaszyńska
mgr Wioletta Zwara

Publikacja/wymogi dla autorów

Artykuł zgłoszony przez danego autora nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (Wszystkie
fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione
prawem autorskim). Zgłoszony i przesłany na konferencję artykuł musi być dziełem autorskim oraz
nowym, tzn. nie mógł zostać wcześniej opublikowany lub obecnie być przedmiotem postępowania
kwalifikującego do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na
konferencję, artykuły powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres
konferencja@pte.bydgoszcz.pl oraz w wersji wydrukowanej w jednym egzemplarzu wraz z podpisaną
deklaracją praw autorskich na adres korespondencyjny zawarty w dziale KONTAKT (zgodnie
z terminami określonymi w zakładce KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ).
Przesłane artykuły będą weryfikowane przez recenzentów pod względem zawartości merytorycznej,
spełniania wymogów edytorskich, oraz pod kątem spójności z tematem konferencji. Uzyskanie
pozytywnej opinii w powyższych trzech zakresach jest warunkiem niezbędnym do publikacji. W
monografii.
Pierwszym etapem weryfikacji jest opinia komitetu organizacyjnego w zakresie zgodność
z wymogami edytorskimi, tzn. artykuł powinien być sformatowany zgodnie ze wzorem umieszczonym w
materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi) oraz poprawny pod względem
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stylistycznym. Bezwzględne przestrzeganie wymogów edytorskich jest warunkiem publikacji artykułu
w monografii. Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami
i tabelami (w formacie Excel), chyba że źródła danych stanowią integralną część pliku Word.
Kolejnym etapem jest zbadanie spójności z tematyką konferencji oraz dokonanie recenzji merytorycznej.
W ciągu 2 miesięcy od zakończenia terminu nadsyłania artykułów Uczestnicy otrzymają recenzję
swojego artykułu. Wówczas autorzy będą mieli 10 dni na wniesienie poprawek wskazanych przez
recenzentów oraz odesłanie artykułu w celu publikacji w monografii. Po przyjęciu artykułu do druku
Autorzy otrzymują umowę wydawniczą/oświadczenie. Monografia zostanie wydana do końca czerwca
2017 r.
Po zakończeniu prac wydawniczych nad monografią Uczestnicy konferencji otrzymają przesyłką
pocztową monografię z nadanym numerem ISBN (płytę z numerem ISBN bądź publikację książkową).
Najlepszych 11 artykułów zostanie opublikowana w interdyscyplinarnym, recenzowanym i wychodzącym
od 1992 roku piśmie „Transformacje” wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego Centrum Badań
Ewaluacyjnych i Prognostycznych i Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje".

30.10.2016
30.10.2016
26.11.2016
31.12.2016
28.02.2017
30.06.2017

Kalendarium przygotowań
Zgłoszenie udziału w konferencji - przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (online)1 oraz abstraktu (e-mail)
Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
Otwarcie konferencji
Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii
Termin przesłania recenzji autorom monografii
Przygotowanie i rozesłanie monografii

1

Formularz zgłoszeniowy http://pte.bydgoszcz.pl/konferencje/gospodarka-i-spoleczenstwo-wobec-wyzwanprzyszlosci-ujecia-prospektywne-oraz-interdyscyplinarne/formularz-zgloszeniowy/
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