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Tematyka Forum została wybrana 
nieprzypadkowo – firmy sektora 
MSP od wielu lat zajmują centralne 
miejsce w strategii rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Unii Euro-
pejskiej, a na szczeblu centralnym 
oraz na poziomie poszczególnych 
krajów i regionów opracowywane 
są liczne programy pomocowe dla 
najmniejszych podmiotów gospo-
darczych. Obecnie Unia Europejska 
wchodzi w nowy okres programo-
wania obejmujący lata 2014-2020 
wynikający z złożeń strategii Europa 
2020. Perspektywa ta wiąże się 
z możliwością udziału przedsiębior-
ców w wielu projektach oraz ich 
wsparciem szeregiem instrumentów 
nie tylko o charakterze finansowym. 
Wykorzystanie tego potencjału 
będzie się wiązało ze zmianami wa-
runków funkcjonowania wielu eu-
ropejskich firm sektora MSP. Biorąc 
to pod uwagę, jako cel konferencji 
wyznaczono prezentację, analizę 
i ocenę wybranych zagadnień, 
które będą miały istotne znaczenie 
dla procesów rozwojowych małych 
i średnich przedsiębiorstw w latach 
2014-2020.

W spotkaniu wzięło udział ponad 
50 osób reprezentujących wiodące 
ośrodki akademickie z całej Polski. 
Zorganizowano cztery sesje plenar-
ne poświęcone kluczowym determi-
nantom rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, kształtowaniu 

konkurencyjności i społecznemu 
kontekstowi zarządzania firmami 
sektora MSP oraz roli otoczenia 
w rozwoju najmniejszych podmio-
tów gospodarczych.

W czasie konferencji zorganizo-
wano dwa konkursy naukowe: na 
najlepszy referat oraz na najlepsze 
wystąpienie w trakcie sesji. Pierwszą 
nagrodę w konkursie na najlepszy 
artykuł otrzymała mgr Anna Zajdel 
z Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy za opra-
cowanie pt. „Technologie informa-
cyjno-komunikacyjne jako element 
aktywności promocyjnej instytucji 
otoczenia biznesu w Polsce na przy-
kładzie akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości”. W głosowaniu 
uczestników na najlepsze wystą-
pienie zwyciężył natomiast mgr 
Krzysztof Zowada z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach za 
artykuł pt. „Logistics management 
problems of small and medium-sized 
enterprises”.

Dorobek naukowy konferencji 
stanowią cztery publikacje: mono-
grafia wydana w języku angielskim 
oraz trzy numery czasopisma „Studia 
Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 
w których opublikowano część 
zgłoszonych artykułów. Uczestnicy 
wzięli dodatkowo udział w warsz-
tatach kształtujących umiejętności 
przygotowywania wniosków w kon-

kursach na projekty badawcze finan-
sowane ze środków Narodowego 
Centrum Nauki. 

Organizatorem konferencji było 
Studenckie Koło Naukowe Ludzie-
-Biznes-Technologie działające przy 
Katedrze Zarządzania na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania PŁ. Przed-
sięwzięcie zostało zrealizowane 
przy wsparciu finansowym ze strony 
Miasta Łódź w ramach programu 
„Współpraca z wyższymi uczelniami”, 
a także ze strony Dziekana Wydziału 
Organizacji i Zarządzania. Tematycz-
nie konferencja wpisała się w projekt 
badawczy realizowany ze środków 
Narodowego Centrum Nauki. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objęło 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi – wydawca czaso-
pisma „Studia Ekonomiczne Regionu 
Łódzkiego”.

Przyjazna atmosfera, dobre 
warunki do prezentacji wyników 
badań, konstruktywna wymiana 
poglądów i doświadczeń oraz moż-
liwość nawiązania kontaktów przy-
datnych w pracy naukowej sprawiły, 
że zarówno goście, jak i organizato-
rzy wyrazili nadzieję na kontynuację 
spotkań podejmowanych w cyklu 
„Forum Młodych Menedżerów” 
w kolejnych latach.

n Marek Matejun
Wydział Organizacji i Zarządzania

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyła się V Ogólno-
polska Konferencja Naukowa z cyklu „Forum Młodych Menedżerów”. Tematem 
przewodnim spotkania zorganizowanego w dniach 20-21 października 2014 
roku były „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej: wyzwania rozwojo-
we w perspektywie 2014-2020”. 
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