
    V OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA  NAUKOWA KALENDARIUM  WYMOGI EDYTORSKIE  

 
Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają 

ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej 

harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem 

prosimy: 

 do 31 stycznia 2012r. – elektroniczne zgłoszenie 

tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie: 

www.konferencjakz.p.lodz.pl 

 do 30 kwietnia 2012r. - przysyłanie tekstów 

referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi  

 do 15 czerwca 2012r. – wykonanie opinii referatów 

przez  recenzentów 

 do 30 czerwca 2012r. – przesłanie tekstów referatów 

po uwzględnieniu uwag recenzentów 

 do 30 czerwca 2012r.- wniesienie opłaty 

konferencyjnej  

 27 -  29  września 2012r. - konferencja naukowa 

 

Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą 

elektroniczną, na adres: 

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

OPŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500 zł. Opłaty 

obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach 

towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie i 

wyżywienie.  

Prosimy o kierowanie wpłat na konto: 

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania 

PKO S.A. II o/Łódź  

38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 

z dopiskiem "Konferencja ZRO", koniecznie z imieniem i 

nazwiskiem uczestnika. 

 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Planowanym miejscem konferencji jest Hotel Magda 

Centrum Konferencyjne "Homelife One" Sp. z o. o.  

w Licheniu Starym. 

 
 

  

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron 

zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Edytor tekstu MS Word (format: doc), 

2. Czcionka Times New Roman: 

 Tytuł opracowania: 12, pogrubiony, wersaliki, 

wyśrodkowany, wielkie litery 

 Autor: 11, wersaliki, wyrównanie do prawej, 

kursywa 

 Tytuł podrozdziałów i rozdziałów: 12, pogrubiony, 

wyrównanie do lewej 

 Tekst główny: 11, normalny, wyjustowany 

 Przypisy, podpisy rysunków i tabel: 9 

3. Format B5, marginesy od każdej strony 2,5 cm 

4. Odstęp między wierszami pojedynczy oraz interlinia 

przed tytułami rozdziałów i podrozdziałów 

5. Pierwszy wiersz akapitu wcięty o 1 cm (nie używać 

klawisza TAB) Enter na końcu akapitu 

6. Wyliczenie należy zaczynać od kropek (jednolite, 

wypełnione, czarne), zaś numerowanie od cyfr 

arabskich 

7. Tabele i rysunki należy umieszczać w formie 

elektronicznej (podpis nad rysunkiem: Rys. 1 Tytuł 

rysunku, podpis pod rysunkiem: Źródło:….. 

8. Strony powinny być numerowane automatycznie 

9. Przypisy na dole strony, numerowane, według 

następującego wzoru: 

Książki: Nazwisko I.: Tytuł,  Wydawca, Miejsce i rok 

wydania, strona 

Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko I.: 

Tytuł opracowania [w:],  Nazwisko I. [red.] Tytuł ksiązki, 

Wydawca, Miejsce i rok wydania, strona 

Artykuły w czasopismach: Nazwisko I.: Tytuł. „Tytuł 

czasopisma”, rok, numer, strona 

10. Streszczenie w języku polskim należy umieścić na 

początku tekstu. 4 – 8 wierszy 

11. Tytuł artykułu i streszczenie w języku angielskim 

należy umieścić na końcu tekstu. 4 – 8 wierszy 

12. Wykaz literatury na końcu opracowania wg porządku 

alfabetycznego (Nazwisko I. …, bez numerów stron) 

13. W celu ułatwienia przygotowania artykułu, prosimy o 

skorzystanie z szablonu edycyjnego dostępnego na 

stronie konferencji : www.konferencjakz.p.lodz.pl 

  
Z cyklu „Zarządzanie rozwojem 

organizacji” 
 
 

 
 

pod tytułem  
 

„Współpraca, konkurencja 
i kooperencja w rozwoju 

współczesnych organizacji” 
 
 

organizowana przez  
 
 
 

Katedrę Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej 

 
 

27 - 29 września 2012r. 
 

     

http://www.konferencja/
http://www.konferencja/


     

SZANOWNI PAŃSTWO !  TEMATYKA KONFERENCJI  HONOROWI PRZEWODNICZĄCY 

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

Zarządzanie 
rozwojem organizacji 

pod tytułem 

„Współpraca, konkurencja i kooperencja      
w rozwoju współczesnych organizacji” 

  Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz 
prezentacja wyników badań na temat uwarunkowań i 
form współpracy, konkurencji i kooperencji, zarówno 
w płaszczyźnie biznesowej, jak i okołobiznesowej 
oraz ich wpływu na rozwój współczesnych 
organizacji.  

Umiejętność jednoczesnego konkurowania i 
współdziałania jest dziś źródłem przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw i kluczowym 
wyróżnikiem ich efektywności. Stąd identyfikacja, 
analiza i ocena czynników wpływających na 
konkurencję i współpracę  oraz określenie cech ich 
poszczególnych relacji to zagadnienie ważne i 
aktualne dla praktyki gospodarczej, jak i teorii 
zarządzania. 

 Zamierzamy stworzyć forum dyskusyjne, łączące 
poglądy akademików i praktyków, dlatego też 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.konferencjakz.p.lodz.pl 

  
Zakres tematyczny konferencji skupia się wokół 

poszukiwania specyficznych uwarunkowań, 

koncepcji, strategii, metod i form kształtowania 

relacji: współpracy, konkurencji i kooperencji oraz 

korzyści i ograniczeń z nich wynikających dla 

rozwoju organizacji gospodarczych, publicznych 

oraz typu non-profit. 

Przedmiotem zainteresowania są wyróżnione typy 

relacji w odniesieniu do działań strategicznych, 

taktycznych i operacyjnych, jak i poszczególnych 

obszarów funkcjonowania współczesnych 

organizacji, w tym: 

 zarządzania zasobami ludzkimi, 

 zarządzania wiedzą, innowacjami i działalnością 

badawczo – rozwojową, 

 organizacji przedsiębiorstw, 

 finansowania i wspierania rozwoju, 

 logistyki i zarządzania jakością, 

 technologii i organizacji produkcji, 

 marketingu i sprzedaży. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na czynniki 

sprzyjające i utrudniające różne formy współpracy, 

konkurencji i kooperencji w tych obszarach. 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, 

zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w 

Łodzi „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 

kwalifikowanych zgodnie z aktualnym wykazem 

MNiSW czasopism punktowanych za 6 pkt. 

Planujemy wydanie publikacji 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. Szymon Cyfert - UE w Poznaniu 

Prof. dr hab. Joanna Cygler – SGH w Warszawie 

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – UE w Katowicach 

Prof. dr hab. Janusz Czekaj - UE w Krakowie 

Prof. dr hab. Bohdan Godziszewski – UMK w Toruniu 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki - Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych - Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Rafał Krupski – WWSZiP w Wałbrzychu 

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - UE w Poznaniu 

Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski- Politechnika Łódzka 

Dr hab. Dagmara Lewicka – AGH w Krakowie 

Prof. dr hab. Jan Lichtarski – UE we Wrocławiu 

Prof. dr hab. Zbigniew Malara –Politechnika Wrocławska 

Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika Łódzka 

Prof. dr hab. Czesław Sikorski - Uniwersytet Łódzki 

Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie 

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki 

 

  KOMITET ORGANIZACYJNY 

Dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska -             

                                                                    przewodnicząca 

Dr Anna Adamik                   

Dr Filip Chybalski                Mgr inż. Sylwia Flaszewska 

Dr Magdalena Grębosz         Mgr inż. Anna Juźwicka 

Dr inż. Piotr Jóźwiak            Mgr inż. Michał Nowicki 

Dr  inż. Marek Matejun        Mgr Edyta Marcinkiewicz 

Dr inż. Iwona Staniec           Mgr Joanna Wieczorek 

Dr Katarzyna Szymańska     Mgr  Michał Bolimowski 

Dr Anna Walecka               

 

mailto:konferkz@oizet.p.lodz.pl
http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/

