
    

KALENDARIUM  WYMOGI EDYTORSKIE  
IV OGÓLNOPOLSKA 

KONFERENCJA  NAUKOWA  

 
Rygory i złoŜoność procesu wydawniczego 

wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niŜej 
harmonogramu, o co z całym naleŜnym szacunkiem 
prosimy: 
− do 12 grudnia 2010r. – elektroniczne zgłoszenie 

uczestnictwa i tytułu referatu zgodnie z formularzem 
na stronie: 

www.konferencjakz.p.lodz.pl  
− do 31 stycznia 2011r. – przysyłanie pełnych 

tekstów referatów, zarówno polskich, jak  
i angielskich, zgodnych z wymogami edytorskimi  

− do 28 lutego 2011r. – wykonanie opinii referatów 
przez  recenzentów 

− do 15 marca 2011r. – przesłanie tekstów referatów 
po uwzględnieniu uwag recenzentów 

− do 15 marca 2011r. – wniesienie opłaty 
konferencyjnej  

− 23 - 25  maja 2011r. – konferencja naukowa 
 

Referaty na konferencję prosimy przesyłać pocztą 
elektroniczną, na adres: 

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

OPŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1450 zł. 
Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach 
towarzyszących, materiały konferencyjne, zakwaterowanie 
i wyŜywienie.  
Prosimy o kierowanie wpłat na konto: 

PKO SA 
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 

z dopiskiem "Konferencja MSP + nazwisko uczestnika". 
 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się w Hotelu Wodnik***  
w miejscowości Słok koło Bełchatowa. 

Strona internetowa hotelu: 
www.hotel-wodnik.com.pl  

 

  
Format dokumentu 
Tekst referatu w formie MS Word (format: doc), 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 ok. 
40.000 znaków (ok. 16 stron). 
Struktura referatu 
− tytuł artykułu – wersaliki, 14 pkt., pogrubione, 

wyrównanie do lewej, odstęp pojedynczy, 
− imię i nazwisko Autora - 12 pkt. kursywą, wyrównanie 

do lewej (w przypisie dolnym adres e-mail Autora), 
− 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 kaŜdego akapitu, 
wyjustowany, 

− przypisy bezpośrednio w tekście w formacie  
[nr, s. 24] – gdzie nr oznacza nr pozycji ze spisu 
literatury, np. [2, s. 12], 

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

[1] Adamik A., Walecka A.: Building an Effective Team, 
[w:] Matejun M. (red.), Managing the Potential of 
Small and Medium-Sized Enterprises in Business 
Practice, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010. 

[2] Lachiewicz S.: MenedŜerowie w strukturach władzy 
organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007. 

[3] Matejun M.: Czynniki rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie 
łódzkim, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska 
A. (red)., Teoria i praktyka zarządzania rozwojem 
organizacji, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008. 

− tabele i rysunki – w skali szarości, formaty: cdr, gif, 
bmp, pcx, jpg, szerokość nie powinna przekraczać 12 
cm. 

 

szablon referatu do pobrania ze strony konferencji: 
www.konferencjakz.p.lodz.pl  

  
 

z cyklu „Zarz ądzanie rozwojem 
organizacji” 

 
 

pod tytułem  
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SZANOWNI PAŃSTWO!  TEMATYKA KONFERENCJI  HONOROWI PRZEWODNICZĄCY 
  Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

serdecznie zaprasza do udziału  
w IV Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej,  
z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” 

pod tytułem 

Zarządzanie rozwojem małych 
i średnich przedsiębiorstw 

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz 
prezentacja wyników badań na temat aktualnych 
problemów i perspektyw zarządzania rozwojem 
współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw.  

Impulsem do wyłonienia się nowego przedmiotu 
zainteresowań naukowych i podjęcia badań w zakresie 
zarządzania MSP stała się transformacja ustrojowa 
końca XX w. Ta heterogeniczna zbiorowość podmiotów 
gospodarczych staje obecnie wobec nowych wyzwań 
związanych z procesami globalizacji, rosnącą  
i dynamiczną konkurencją rynkową oraz postępującą 
profesjonalizacją zarządzania.  

Tematyka konkurencji skupia się zatem wokół 
poszukiwania specyficznych koncepcji, metod oraz 
modeli zarządzania rozwojem oraz wzrostem małych  
i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się 
warunkach społeczno-gospodarczych. 

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej 
organizatorów duŜym wyróŜnieniem. 

   Serdecznie zapraszamy 
      Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 
      Dr inŜ. Marek Matejun 

 
Katedra  Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-924 
tel: 42 631-37-62, fax: 42 636-28-24 

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

BieŜące informacje o konferencji są 
dostępne w internecie pod adresem: 

www.konferencjakz.p.lodz.pl  

 

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary problemowe: 
− determinanty oraz modele wzrostu i rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw, 
− budowanie konkurencyjności, rozwijanie współpracy oraz 

związków partnerskich małych i średnich firm  
w gospodarce rynkowej (m.in. franchising, układy 
sieciowe i klastrowe), 

− źródła finansowania i instrumenty wspierania rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw, 

− dynamiczny wpływ procesów internetalizacji, 
internacjonalizacji, integracji europejskiej i globalizacji na 
rozwój MSP, 

− wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności  
i entuzjazmu twórczego w firmach sektora MSP, 

− kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr 
menedŜerskich małych i średnich przedsiębiorstw, 

− zarządzanie wiedzą i potencjałem intelektualnym  
w firmach sektora MSP, 

− przedsiębiorczość rodzinna, technologiczna, intelektualna, 
akademicka, intraprzedsiębiorczość i młoda, rodząca się 
przedsiębiorczość w firmach sektora MSP, 

− wyzwania rozwojowe małych i średnich firm  
w okresie spowolnienia i kryzysu gospodarczego. 

 

Zachęcamy równieŜ do składania opracowań naukowych 
dotyczących ogólnych problemów zarządzania 
występujących w otoczeniu sektora MSP, a takŜe do 
poszukiwania koncepcji i metod specyficznych dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

 

W programie przewiduje się obrady plenarne, w ramach 
których prezentowane będą wybrane referaty. Przewiduje się 
takŜe panel z udziałem praktyków gospodarczych. 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną 
opublikowane w recenzowanej monografii w języku 
polskim (3 punkty MNiSW) lub angielskim (7 punktów 
MNiSW) [objętość 40000 znaków - ok. 16 stron].  

Planujemy wydanie ksiąŜek przed terminem konferencji. 
W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów 
referatów zgodnych z wymogami edytorskimi do dnia: 

31 stycznia 2011r. 
Zgłaszając referat w języku angielskim prosimy równieŜ  

o przesłanie jego wersji polskojęzycznej. KsiąŜki 
anglojęzyczne przekaŜemy do bibliotek światowych. 
Planujemy jednak, aby obrady konferencji i prezentacje 
referatów odbywały się w języku polskim. 

 

 

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. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet 
Jagielloński 
Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński 
Prof. dr hab. Janusz Czekaj – UE w Krakowie 
Prof. dr hab. Bohdan Godziszewski – UMK w Toruniu 
Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Jan JeŜak – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. ElŜbieta Jędrych – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Rafał Krupski – UE we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu 
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Teresa Łuczka – Politechnika Poznańska 
Prof. dr hab. Danuta Mierzwa – Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka 
Prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie 
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska 
Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – UE w Poznaniu 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
dr inŜ. Marek Matejun - przewodniczący 
dr Anna Adamik, dr inŜ. Piotr Józwiak, dr inŜ. Iwona 
Staniec, dr inŜ. Katarzyna Szymańska, dr inŜ. Agnieszka 
Zakrzewska-Bielawska, mgr inŜ. Sylwia Flaszewska,  
mgr inŜ. Anna Juźwicka, mgr inŜ. Magdalena Kurowska, 
mgr Anna Walecka, mgr Joanna Wieczorek, Michał 
Bolimowski 

 


