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Rygory i złożoność procesu wydawniczego 

wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej 

harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem 

prosimy: 

 do 15 grudnia 2007r. – elektroniczne zgłoszenie 

tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie: 

www.oizet.p.lodz.pl/konferencjaKZ 

 do 31 stycznia 2008r. - przysyłanie tekstów 

referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi  

 do 20 lutego 2008r. – wykonanie opinii referatów 

przez  recenzentów 

 do 10 marca 2008r. – przesłanie tekstów referatów 

po uwzględnieniu uwag recenzentów 

 do 15 marca 2008r. - wniesienie opłaty 

konferencyjnej  

 28 - 30  maja 2008r. - konferencja naukowa 

 

Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą 

elektroniczną, na adres: 

e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl 
 

OPŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1200 zł. 

Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach 

towarzyszących, materiały konferencyjne, 

zakwaterowanie i wyżywienie.  

Prosimy o kierowanie wpłat na konto: 

PKO SA 

25124030281111000028222228 

z dopiskiem "Konferencja KZ: Zarządzanie rozwojem 

organizacji". 

 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

 

Konferencja odbędzie się w jednym z Ośrodków 

Wypoczynkowych nad Zalewem Sulejowskim. 

Dokładne miejsce konferencji poddane zostanie  

w późniejszym terminie 
 

 

  

Format Dokumentu 

Tekst referatu w formie MS Word, czcionka Times New 

Roman. Standardowa strona formatu A4, marginesy 

lustrzane: górny- 3,0 cm, dolny-6,5 cm, wewnętrzny i 

zewnętrzny- 4,2 cm. Objętość referatu do 10 stron. 

Struktura referatu 

 tytuł artykułu - wersaliki, 14 pkt., pogrubione, 

wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy, 

 imię i nazwisko Autora - 12 pkt. kursywą, 

wyrównanie do lewej,  

 nazwa miejsca pracy Autora (11 pkt., kursywą) 

 8 linii odstępu – czcionką 11 pkt. 

 tytuły -  I rzędu (12 pkt. pogrubione, numeracja 1,2 

itd. wyrównanie do lewej), II rzędu (11 pkt. 

pogrubione, kursywa, numeracja 1.1., 1.2., 2.1 itd., 

wyrównanie do lewej), 

 tekst artykułu - 11 pkt., odstęp pojedynczy, z 

wcięciem 6 mm na początku każdego akapitu, 

wyjustowany, 

 przypisy bezpośrednio w tekście w formacie  

[nr, s. 24] – gdzie nr oznacza nr pozycji ze spisu 

literatury, 

 literatura - 11 pkt, w formacie: [numer] nazwisko 

autora, pierwsza litera imienia (pogrubione) : tytuł 

(kursywa), wydawnictwo, miejsce wydania, rok. 

Przykład poniżej:               

[1]  Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody 

zarządzania, PWE, Warszawa 2002                                                                                                                                

[2] Puchala E.: Zmiany zatrudnienia w 

przedsiębiorstwach publicznych i sprywatyzowanych, 

[w:] „Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie 

transformacji gospodarki polskiej”, pod red.                  

E. Mączyńskiej, wyd. DiG, Warszawa 2001 

 tabele i rysunki - formaty: cdr, gif, bmp, pcx, plt, 

jpg, dwg, szerokość nie powinna przekraczać 12 cm 

  
Z cyklu „Zarządzanie rozwojem 

organizacji” 
 
 

 
 

 
pod tytułem  

 
„Zarządzanie przedsiębiorstwem  
w warunkach rozwoju wysokich 

technologii” 

 
organizowana przez  

 
 
 
 
 

Katedrę Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej 

 
28 - 30 maja 2008 

 
 

     

     



SZANOWNI PAŃSTWO !  TEMATYKA KONFERENCJI  HONOROWI PRZEWODNICZĄCY 

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej  
Konferencji Naukowej, z cyklu 

Zarządzanie 
rozwojem organizacji 

pod tytułem 

„Zarządzanie przedsiębiorstwem  
w warunkach rozwoju wysokich  

technologii” 

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz 

prezentacja wyników badań na temat wpływu 

dynamicznego rozwoju sektora wysokich technologii na 

zarządzanie przedsiębiorstwami we wszystkich 

obszarach współczesnej gospodarki. Sektor wysokich 

technologii (high– tech) obejmuje określoną liczbę 

przedsiębiorstw z takich dziedzin, jak: technologie 

informatyczne i elekomunikacyjne, biotechnologia, 

nanotechnologia czy robotyka, ale jego znaczący rozwój 

oddziaływuje istotnie na pozostałe sektory gospodarcze. 

Wymaga to zmian w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwami, w tym szczególnie nowych 

rozwiązań w sferze wyposażenia technicznego, struktury 

organizacyjnej, metod zarządzania i komunikowania się 

z otoczeniem, zasad budowy strategii przedsiębiorstwa 

oraz rozwoju zasobów kadrowych. 

Zamierzamy stworzyć forum dyskusyjne, które będzie 

zajmować się dziedziną wiedzy i praktyki gospodarczej.  

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej 

organizatorów dużym wyróżnieniem. 

   Gorąco zapraszamy 
      Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 

      Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 

 
Katedra  Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-924 
tel: 042 631-37-62, fax: 042 636-28-24 

e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl 
 

Bieżące informacje o konferencji są również 
dostępne w internecie pod adresem: 

www.oizet.p.lodz.pl/konferencjakz 

  

Zakres tematyczny konferencji obejmuje 

następujące obszary problemowe: 

 rola sektora wysokich technologii we 

współczesnej gospodarce, 

 strategie rozwojowe przedsiębiorstw 

wysokich technologii, 

 wpływ rozwoju wysokich technologii na 

zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami 

przemysłowymi oraz handlowymi  

i usługowymi, 

 zarządzanie małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami w warunkach 

znacznego rozwoju wysokich technologii, 

 zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne 

w przedsiębiorstwie, 

 uwarunkowania wdrażania i dyfuzji 

innowacji w polskich przedsiębiorstwach. 

W programie przewiduje się obrady plenarne, 

w ramach których prezentowane będą wybrane 

referaty. Przewiduje się także panel z udziałem 

praktyków gospodarczych. 

 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, 

zostaną opublikowane w monografii. 

Planujemy wydanie książki przed terminem 

konferencji. W związku z tym prosimy o 

nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie 

z podanymi wymogami edytorskimi do dnia 

określonego w kalendarium konferencji 

  

 

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk  

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski 

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł 
 

RADA PROGRAMOWA 
 

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz-  

przewodniczący 
Prof. dr hab. Janusz Czekaj - AE w Krakowie 

Prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – AE we Wrocławiu 

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - AE w Poznaniu 

Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska – Uniwersytet 

Łódzki 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski- Politechnika 

Łódzka 

Prof. dr hab. – Tadeusz Listwan – AE we Wrocławiu 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – Politechnika 

Wrocławska 

Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Józef Penc - Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika 

Łódzka 

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf - Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Czesław Sikorski - Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH 

Prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Czesław Szmidt – WSPiZ im. L. 

Koźmińskiego 

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz - AE w Poznaniu 
 

  KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - 

przewodniczący 
dr Anna Adamik 

dr inż. Marek Matejun 

dr inż. Iwona Staniec 

mgr inż. Anna Juźwicka 

mgr inż. Piotr Jóźwiak 

Michał Bolimowski 
 


