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SZANOWNI PAŃSTWO ! 

 

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej serdecznie zaprasza do udziału  

w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, z cyklu „Zarządzanie rozwojem 

organizacji” pod tytułem „Organizacja w sieci relacji” 

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz 

dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw funkcjonowania 

organizacji w sieciach relacji. 

Współczesne organizacje działają w ekosystemie, którego uczestnicy nie są skazani 

na adaptację do otoczenia, ale je współtworzą nawiązując różnego rodzaju relacje 

międzyorganizacyjne. W związku z tym nie są bytami atomistycznymi, ale 

zakotwiczonymi w układach relacji (diad i sieci). Jednocześnie w organizacjach 

odnajdujemy splot relacji wewnątrzorganizacyjnych o różnej formie i charakterze. 

Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół relacji wewnątrz-  

i międzyorganizacyjnych, zachodzących we współczesnych organizacjach oraz 

zarządzania nimi, z uwzględnieniem czynników je determinujących. 

Udział Państwa w tej konferencji będzie dla jej organizatorów dużym 

wyróżnieniem. 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 

prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 
 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe: 

 strategia relacyjna, 

 kapitał relacyjny i jego uwarunkowania, 

 otwarta kultura organizacyjna, 

 struktury sieciowe, 

 zarządzanie relacjami, 

 wiedza relacyjna, 

 zaufanie i zaangażowanie w relacjach, 

 relacje w świecie realnym i wirtualnym, 

 relacje wewnątrz- i międzyorganizacyjne w sektorze MSP, 

 specyfika relacji w organizacjach publicznych, 

 inne problemy związane z zarządzaniem rozwojem organizacji z perspektywy relacyjnej. 

 

 

 

 

 



 

 

HONOROWI PRZEWODNICZACY 
 

prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk 

prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c. 

prof. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c. 
 

RADA PROGRAMOWA 
 

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz - przewodniczący, Politechnika Łódzka 
 

prof. dr hab. Agnieszka Baruk – Politechnika Łódzka 

prof. dr hab. Grzegorz Bełz – UE we Wrocławiu 

prof. dr hab. Paweł Cabała - UE w Krakowie 

prof. dr hab. Szymon Cyfert – UE w Poznaniu 

prof. dr hab. Wojciech Czakon – UE w Katowicach 

prof. dr hab. Tomasz Czapla – Uniwersytet Łódzki 

prof. dr hab. Janusz Czekaj – UE w Krakowie 

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki - UE w Krakowie 

prof. dr hab. Wojciech Dyduch - UE w Katowicach 

prof. dr hab. Aldona Glińska – Neweś – UMK w Toruniu 

dr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska - Politechnika 

Łódzka 

prof. dr hab. Magdalena Grębosz – Politechnika Łódzka 

prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta – UE we Wrocławiu 

prof. dr hab. Jarosław Karpacz – UJK w Kielcach 

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – UE w Poznaniu 

prof. dr hab. Dagmara Lewicka – AGH w Krakowie 

prof. dr hab. Jan Lichtarski – UE we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - UE we Wrocławiu 

prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 

prof. dr hab. Maria Romanowska - SGH w Warszawie 

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska – SGH w Warszawie 

prof. dr hab. Agnieszka Szpitter – Uniwersytet Gdański 

prof. dr hab. Ewa Stańczyk – Hugiet – UE we Wrocławiu 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia 

Nauk 

prof. dr hab. Cezary Suszyński – SGH w Warszawie 

dr hab. Grzegorz Szymański – Politechnika Łódzka 

prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin – UE  

w Poznaniu 

prof. dr hab. Piotr Wachowiak - SGH w Warszawie 

prof. dr hab. Czesław Zając – UE we Wrocławiu 

prof. dr hab. Maciej Zastempowski – UMK w Toruniu 

prof. dr hab. Aneta Zelek – Zachodniopomorska Szkoła 

Biznesu w Szczecinie 

prof. dr hab. Bernard Ziębicki - UE w Krakowie 

 

  

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska (przewodnicząca komitetu) 
 

prof. dr hab. Filip Chybalski 

dr hab. Anna Adamik dr hab. Marek Matejun 

dr Sylwia Flaszewska mgr Anna Juźwicka 

dr Edyta Marcinkiewicz mgr Michał Nowicki 

dr Katarzyna Szymańska mgr Joanna Wieczorek 

dr Anna Walecka  

MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Miejsce konferencji: Polska centralna. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

Aktualne informacje na temat konferencji znajdują się na stronie 

www.konferencjakz.p.lodz.pl 

 

 



 

 

KALENDARIUM 
 

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania 

przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy: 

 

 do 12 grudnia 2016 elektroniczne zgłoszenie tytułu referatu zgodnie z formularzem na 

stronie www.konferencjakz.p.lodz.pl 

 do 31 stycznia 2017 przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi  

 do 10 marca 2017 wykonanie opinii referatów przez recenzentów 

 do 15 marca 2017 przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów 

 do 15 marca 2017 wniesienie opłaty konferencyjnej  

 24 – 26 maja 2017 konferencja naukowa 

 

Referaty proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: konferkz@info.p.lodz.pl 
 

OP ŁATY 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1850 zł. Opłaty obejmują uczestnictwo  

w obradach, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy 

towarzyszące. Prosimy o kierowanie wpłat na konto: 

PKO S.A. 

38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 

z dopiskiem „ZRO” + imię i nazwisko uczestnika 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
 

Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind 

review), zostaną opublikowane na płycie CD w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” 

wydawanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz 

Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

(14 pkt. MNiSW). W trakcie konferencji, wzorem lat poprzednich, rozstrzygnięty zostanie 

konkurs na najlepszy referat. Wyróżnione artykuły będą opublikowane w wersji drukowanej 

ww. Kwartalnika. Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję, lecz nie otrzymają 

wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej, zostaną opublikowane w monografii. 
 

WYMOGI EDYTORSKIE 
 

Prosimy o przygotowywanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi właściwymi dla 

Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie". Zostały one szczegółowo opisane pod adresem:  
  

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/wymogi/Documents/Wymagania_edytorskie.pdf 
 

DLA UŁATWIENIA PRAC UDOSTĘPNIAMY SZABLON ARTYKUŁU 

www.konferencjakz.p.lodz.pl w zakładce "Wymogi edytorskie" 

 


