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Rygory i złożoność procesu wydawniczego 

wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej 

harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem 

prosimy: 

 do 15 października 2004 - nadsyłanie zgłoszeń 

uczestnictwa i tytułów referatów wraz ze 

streszczeniem  

 do 23 października 2004 - wysyłanie potwierdzeń 

przyjęcia referatów 

 do 29 października 2004- przysyłanie tekstów 

referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi oraz 

wniesienie opłaty konferencyjnej (30.10.2004 

referaty zostaną przekazane recenzentom) 

 do 21 listopada 2004 – zgłoszenie i wniesienie 

opłat przez osoby bez referatów 

 2 - 3 grudnia 2004 - konferencja naukowa 

  

OPŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 600 zł. 

Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach 

towarzyszących, materiały konferencyjne, wyżywienie 

(nie obejmują kosztów noclegów). 

Prosimy kierowanie wpłat na konto: 

PKO SA  

25124030281111000028222228 

z dopiskiem "konferencja grudniowa" 

 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału OiZ 

P.Ł., przy ul. Wólczańskiej 215 w Łodzi, w dniach  

2 - 3 grudnia 2004 (wjazd od ul. Wólczańskiej 233). 

Osoby spoza Łodzi mogą dokonać rezerwacji 

noclegów w akademikach PŁ lub w hotelach na terenie 

miasta za pośrednictwem organizatorów konferencji. 

Informacje dotyczące noclegów podane są w załączniku. 

 

 

 

  

Format Dokumentu 

Tekst referatu w formie MS World 97 i niższe, czcionka 

New Times 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, 

 tytuł naukowy, autor - 12 pkt. kursywą, wyrównanie 

do lewej, nazwa i adres miejsca pracy (11 pkt.), 

 słowa kluczowe - 10 pkt., odstęp pojedynczy, 

wyjustowany, 

 streszczenie - w języku polskim, 4 -8 wierszy, 10 

pkt.,  wcięcia z prawej i lewej strony po 1 cm, 

wyjustowany, 

 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 - 11 pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6 mm 

na początku każdego akapitu, wyjustowany, 

 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 

 tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim - 

wskazówki jak wyżej 

 przypisy -  bezpośrednio w tekście. Odwołania do 

źródeł w formacie [numer pozycji w  spisie 

literatury, numer strony], 

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

jpg, dwg, szerokość nie powinna przekraczać 12 cm 
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SZANOWNI PAŃSTWO !  TEMATYKA KONFERENCJI  RADA PROGRAMOWA 

 
Wydział Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej serdecznie zaprasza do 

udziału w X międzynarodowej konferencji 

naukowej , nt. 

 

Zarządzanie 
organizacjami gospodarczymi  
w zmieniającym się otoczeniu 

 
Celem konferencji jest prezentacja 

najnowszych wyników badań, wymiana 

poglądów oraz stworzenie, z uwagi na 

charakter jubileuszowy, forum dyskusyjnego, 

które umożliwi podsumowanie dotychczasowych 

osiągnięć konferencji w zakresie zarządzania 

organizacjami gospodarczymi. 

Udział Państwa w tej jubileuszowej edycji 

konferencji będzie dla jej organizatorów 

ogromnym wyróżnieniem. 

 
Gorąco zapraszam 

 
prof. dr hab. Krzysztof Baranowski 

Dziekan Wydziału Organizacji i   

Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia 

zarządzania organizacjami gospodarczymi  

w zmieniającym się otoczeniu. Szczególnie 

preferowane będą prace przedstawiające 

wyniki badań własnych, koncepcje 

metodyczne oraz rozwiązania praktyczne. 

Obszary problemowe konferencji obejmują 

następujące zagadnienia: 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

 Zarządzanie finansami, 

 Zarządzanie marketingowe, 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

 Zarządzanie jakością, 

 Zarządzanie produkcją, 

 Zarządzanie wiedzą i systemami 

informacyjnymi, 

 Zarządzanie handlem i usługami, 

 Zarządzanie małymi i średnimi firmami, 

 Zarządzanie ochroną środowiska. 

W programie przewiduje się obrady 

plenarne oraz sesje, w ramach których 

prezentowane będą referaty w języku 

angielskim lub polskim. 

  

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
 

Zgłoszone referaty zostaną umieszczone  

w materiałach konferencyjnych w zapisie 

elektronicznym, natomiast artykuły wybrane 

przez Radę Programową i pozytywnie 

zaopiniowane przez zewnętrznych recenzentów 

zostaną opublikowane w monografii, pt.: 

"Zarządzanie organizacjami gospodarczymi  

w zmieniającym się otoczeniu" w 2004 roku. 

  

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski -  

przewodniczący 

Prof. dr hab. Krzysztof Baranowski 

Prof. dr hab. Andrzej Doniec 

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 

Prof. dr hab. Jacek Otto 

Prof. zw. dr hab. Józef Penc 

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski 

Prof. dr hab. Maria Stolarska 

Prof. dr hab. Czesław Szmidt 

Prof. dr hab. Dorota Witkowska 

Prof. dr hab. Beniamin Włoszczowski 
 

  KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr inż. Henryk Ziółkowski - przewodniczący 

mgr Robert Blażlak 

mgr Adam Domagała 

mgr inż. Anna Juźwicka 

mgr inż. Marek Matejun 

dr inż. Małgorzata Miller  

dr inż. Iwona Staniec 

mgr Lidia Śliz 

mgr Małgorzata Świt 

dr inż. Krzysztof Wesołowski 

mgr inż. Iwona Wilk 

dr inż. Zbigniew Wiśniewski 

dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 

Wydział Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej 

ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-361 

tel: 631-37-68, fax: 684-79-93 

e-mail: isc@p.lodz.pl 

Bieżące informacje o konferencji są również 

dostępne w internecie pod adresem: 

http://oizet.p.lodz.pl/isc2004/ 
 

     
 

http://oizet.p.lodz.pl/isc2004/

