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Cel konferencji
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które 
powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w spółkach komunalnych. 
Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego 
zarządzania publicznego i wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu 
organizacji sektora publicznego.
Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta 
konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami 
zajmującymi się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem publicznym.
Liczymy na to, że powiązanie nauki z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych 
możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji 
działających w sferze publicznej.

Tematyka konferencji
W II edycji konferencji naszą uwagę koncentrujemy na zarządzaniu spółkami komunalnymi 
w poniższych obszarach:
 
1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne
2. Zarządzanie jakością usług
3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna
4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna
5. Uwarunkowania zewnętrzne
6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe
7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi
8. Zrównoważony rozwój 
9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych 
10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych
 
Opis obszarów znajduje się na stronie internetowej konferencji pod adresem: 
www.koncepcje.uek.krakow.pl

Publikacje
Wszystkie zgłoszone referaty na konferencję, po uzyskaniu dwóch pozytywnych 
recenzji, zostaną wydane w 2017 r. w numerze specjalnym kwartalnika „Zarządzanie 
Publiczne” (ISSN 1898-3529) (14 pkt wg MNiSW).

Konkurs
Podczas konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy referat naukowy (original paper, 
research paper – oparty na wynikach badań empirycznych) i przeglądowy (review paper). 
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej kolacji.
 
Miejsce konferencji
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.
 
Dojazd 
Kampus Uniwersytetu zlokalizowany jest w niedużej odległości od dworca PKS i PKP. 
Dla uczestników przyjeżdżających własnym transportem zostaną zapewnione bezpłatne 
miejsca parkingowe na terenie kampusu. 
 



Ramowy program konferencji

 
 
 
 

* Wycieczka 
Planowana jest wycieczka do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie. 
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 15 lipca 2017 r. poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny na stronie konferencji www.koncepcje.uek.krakow.pl
 
Noclegi
Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów. 
 
Opłaty

Kalendarium konferencji
 

Czynny udział w konferencji – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, 
notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, 
poczęstunek w trakcie konferencji oraz uroczystej kolacji, imprezy 
towarzyszące, publikację referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania 
dwóch pozytywnych recenzji), certyfikat uczestnictwa.

Bierny udział w konferencji – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, 
notatnik, identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, 
poczęstunek w trakcie konferencji oraz uroczystej kolacji, imprezy 
towarzyszące, certyfikat uczestnictwa.

Bilet doktorancki – opłata obejmuje: zestaw konferencyjny (długopis, notatnik, 
identyfikator, materiały konferencyjne), uczestnictwo w obradach, poczęstunek w 
trakcie konferencji, certyfikat uczestnictwa.

550,00 zł 
brutto*

    
350,00 zł 
brutto

200,00 zł 
brutto

Rozpoczęcie konferencji
Sesje plenarne 
/ Wystąpienia zaproszonych gości
Przerwa obiadowa
Czas wolny / wycieczka*
Uroczysta kolacja, rozstrzygnięcie konkursu

10 :30
10:45 -14:15

14 :15 -15 :15
15:15 -18 :30

19 :00

31 lipca 2017

16 sierpnia 2017
30 września 2017

10 października 2017
26-27 października 2017

30 listopada 2017
15 stycznia 2018

15 lutego 2018

Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu 
i rozszerzonego abstraktu
Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
Uiszczenie opłaty konferencyjnej
Wysyłka szczegółowego programu konferencji
Konferencja naukowa
Przesłanie ostatecznych wersji referatów
Przesłanie recenzji 
Przesłanie poprawionego artykułu

9:30 -12 :00
12:00
13 :00

Sesje panelowe
Zakończenie konferencji
Obiad

* W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy bezpłatny bilet na II edycję Międzynarodowego Kongresu 
Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w Krakowie w dniach 14-15 listopada 2017 r. 
Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie www.oees.pl  
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane 
pocztą.

26.10.2017, czwartek 27.10.2017, piątek



Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu 
i rozszerzonego abstraktu
Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu
Uiszczenie opłaty konferencyjnej
Wysyłka szczegółowego programu konferencji
Konferencja naukowa
Przesłanie ostatecznych wersji referatów
Przesłanie recenzji 
Przesłanie poprawionego artykułu

Sprawy finansowe (faktury z tytułu opłaty konferencyjnej)
Maria Klimek
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10B/10, 31-511 Kraków
tel. 12 423 76 05 wew. 20
e-mail: maria.klimek@fundacjagap.pl 

Partner Konferencji:

Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 
Rada Naukowa 
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UŁ dr hab. Tomasz Czapla, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie /Przewodniczący/
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, Uniwersytet Łódzki
prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska
  
Komitet Organizacyjny
prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki /Przewodniczący/ 
prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
mgr Agata Machnik-Pado
mgr Marzena Wójcik

 

Kontakt:
Sprawy merytoryczne (referaty, publikacja itp.)
prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki 
Sprawy organizacyjne
mgr Marzena Wójcik   
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: 12 293 59 63
faks: 12 293 50 51
e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl
www.koncepcje.uek.krakow.pl

Termin opłat
Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 września 2017 r. na konto:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10B/10, 31-511 Kraków
Nr rachunku: 68 1050 1445 1000 0024 0997 1096
z dopiskiem: WKZPII – Imię i nazwisko uczestnika


