
WYMOGI EDYTORSKIE 
 

Format Dokumentu 
Tekst referatu w formie MS Word, czcionka Times New Roman, standardowa strona 
formatu A4, marginesy lustrzane: górny – 3,0cm, dolny – 6,5cm, wewnętrzny i 
zewnętrzny – 4,2cm. 
Objętość referatu 40.000 znaków (wraz ze spacjami, ok. 20 stron) – co jest 
warunkiem przyznania za publikację 3 pkt. zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków 
finansowych na działalność statutową. 
Struktura referatu 
− tytuł artykułu – wersaliki, 14pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej, odstęp 

pojedynczy,  
− imię i nazwisko Autora – 12pkt., kursywa, wyrównanie do lewej, 
− nazwa miejsca pracy Autora (11pkt., kursywą), 
− 8 linii tekstu odstępu – 11pkt., odstęp pojedynczy, 
− tytuł – I rzędu (12pkt., pogrubione, numeracja 1,2 itd., wyrównanie do lewej), II 

rzędu (11pkt., pogrubione kursywa numeracja 1.1.,1.2.,2.1., itd., wyrównanie do 
lewej), 

− tekst – 11pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6mm na początku kaŜdego akapitu, 
wyjustowany, 

− przypisy prosimy umieszczać w tekście referatu jako odwołania do źródeł w spisie 
literatury z numerem w nawiasie kwadratowym, np. [1, s.34], 

− literatura – 11pkt., w formacie: [numer] nazwisko autora, pierwsza litera imienia 
(pogrubione): tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce wydania, rok. 

 
Szablon referatu w formacie MS Word do pobrania ze strony internetowej 

konferencji: www.konferencja-fmm.pl 
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Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE działające przy Katedrze 
Zarządzania i Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt zaprosić studentów i młodych 
pracowników nauki do udziału w III Konferencji Naukowej z cyklu: 
 

FORUM MŁODYCH MENED śERÓW 
pt. „Zarządzanie potencjałem małych i średnich 

przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej” 
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, w tym wyników badań 
dotyczących szeroko rozumianej problematyki współczesnego zarządzania małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami. Zamierzamy dzięki temu stworzyć forum 
dyskusyjne, podczas którego uczestnicy podzielą się swoim doświadczeniem,  
a młodzi menedŜerowie zaprezentują nowatorskie podejście do omawianych 
zagadnień. 
Mamy nadzieję, Ŝe wymiana poglądów będzie inspirującym wydarzeniem 
zarówno dla Państwa jak i dla organizatorów. 

 
Serdecznie zapraszamy ! 

 
Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 
− problematykę tworzenia, rozwoju, przekształcania, upadłości oraz likwidacji 

małych i średnich przedsiębiorstw, 
− zarządzanie strategiczne i operacyjne małymi i średnimi firmami, 
− wykorzystanie potencjału intelektualnego, innowacyjnego, twórczego, 

technicznego i finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, 
− konkurencyjność i współpraca gospodarcza przedsiębiorstw z sektora MSP, 
− wykorzystanie programów i instrumentów wspierania rozwoju przez małe  

i średnie przedsiębiorstwa, 
− polimorficzna struktura sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
− perspektywy i kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  
w monografiach: polskiej lub anglojęzycznej. W związku z tym prosimy o 

nadsyłanie prac prezentujących wyniki badań naukowych. 
 

Strona internetowa konferencji: www.konferencja-fmm.pl 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI 
 

1. Prof. dr hab. Wanda Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki 
2. Prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
3. Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – UMK w Toruniu 
4. Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka 
5. Prof. dr hab. ElŜbieta Jędrych – Politechnika Łódzka 
6. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka 
7. Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 
8. Prof. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka 
9. dr Anna Adamik – Politechnika Łódzka 
10. dr Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki 
11. dr Marek Matejun – Politechnika Łódzka 
12. dr Agnieszka Pietras – Politechnika Łódzka 
13. dr Paweł Pietras – Politechnika Łódzka 
14. dr Katarzyna Szymańska – Politechnika Łódzka 
15. dr Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka 

 

KALENDARIUM  
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu: 
- termin nadsyłania zgłoszeń       31.01.2010 (przedłuŜony do 21.02.2010) 
- termin przesyłania referatów      28.02.2010 
- przysyłanie informacji o przyjęciu  

referatów i termin zapłaty za konferencję       31.03.2010 
 

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać przez stronę internetową: 
www.konferencja-fmm.pl   lub   www.lbt.cba.pl 

Referaty na konferencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 
kn.lbt@tlen.pl 

 

OPŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 
Kategoria uczestników bez noclegu z noclegiem 

dla studentów studiów I i II stopnia 300 zł 350 zł 
dla doktorantów i opiekunów Kół Naukowych 400 zł 450 zł 
dla pozostałych uczestników 500 zł 550 zł 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację, uczestnictwo  
w obradach i imprezach towarzyszące, wyŜywienie oraz ew. nocleg. 

− publikacja referatu bez udziału w konferencji: 300 zł 
 

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. II O/Łódź 
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 z dopiskiem „K-91 LBT ” 

 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 14 – 15 maja 2010 roku na Wydziale Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 266. 


