POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO

organizują Konferencję na temat:

OPIS, CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Rozwój zrównoważony to koncepcja naukowa mająca zastosowanie
zarówno w polityce, jak i praktyce gospodarczej. Łączy zagadnienia
społeczne, środowiskowe, przestrzenne, a także prawne. Rozwój
zrównoważony wspierany jest przez zmiany technologiczne, które są jego
wynikiem i zarazem czynnikiem wspomagającym oraz warunkującym
wdrażane w praktyce zmiany.

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – ASPEKTY EKONOMICZNE,
SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWO-TECHNICZNE W WYMIARACH
GLOBALNYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM

Konferencja organizowana jest po raz pierwszy wspólnie przez uczelnie
humanistyczną i techniczną. Stanowi odzwierciedlenie koncepcji
zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego oraz technicznego
w wymiarze globalnym, krajowym i regionalnym.

pod patronatem:

Konferencja jest inicjatywą środowisk naukowych dwóch uczelni, tj.
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
oraz
Wydziału
Zarządzania
i
Modelowania
Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej i stanowi kontynuację:
− XIV Konferencji „Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, organizowanej
przez Politechnikę Świętokrzyską w cyklu dwuletnim,
− XIII Konferencji „Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej”,
organizowanej dotychczas przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w cyklu rocznym.

oraz
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA








Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Województwie Świętokrzyskim
JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Narodowego Banku Polskiego
Związku Banków Polskich
Bankowców dla Edukacji, Nowoczesnego Zarządzania Biznesem

26–28 września 2018

Celem Konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników
badao przedstawicieli nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych,
politycznych, technicznych, a także praktyków gospodarczych,
przedstawicieli administracji paostwowej i samorządowej na temat szeroko
rozumianego zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą byd zaspokajane bez umniejszania szans rozwojowych
przyszłych pokoleo.

Hotel Stodółka w Ćmiosku k. Kielc

Konferencja realizowad będzie cele każdej z ww. konferencji przez
podział zgłoszonych referatów na spójne obszary tematyczne. Przypisanie

www.konferencja-psk-ujk.tu.kielce.pl
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nadsyłanych referatów do obszarów tematycznych należy do kompetencji
Komitetu Naukowego.
Zakres tematyczny konferencji:
 Typologia zrównoważonego rozwoju
 Strategie wzrostu i rozwoju gospodarczego w wymiarze krajowym
i regionalnym
 Integracja europejska a rozwój zrównoważony
 Społeczna odpowiedzialnośd przedsiębiorstw wobec zrównoważonego
rozwoju
 Potencjał badawczo-rozwojowy w obszarze techniki
 Koncepcje inteligentnego rozwoju w gospodarce krajów, regionów
i miast
 Nowoczesne aspekty technologii inżynierskich i informacyjnokomunikacyjnych
 Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania logistycznego
 Innowacyjnośd i wynalazczośd jako stymulator rozwoju
 Regulacje prawne i funkcje paostwa w tworzeniu zrównoważonego
rozwoju

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
26.09.2018r. (środa)
12:00 - 19:00 Rejestracja
14:00 - 15:30 Obiad
16:00 - 18:00 Obrady
19:00 Kolacja

27.09.2018r. (czwartek)
9:00 - 13:00 Obrady
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 – 18:00 Obrady
19:00 Uroczysta kolacja

28.09.2018r. (piątek)
9:00 - 13:00 Obrady
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 Zakooczenie

MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Stodółka ***
Dmiosk, ul. Świętokrzyska 89
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 347 55 00 hotel@stodolka.pl www.stodolka.pl
Hotel położony jest w odległości około 10 km od Kielc, w miejscowości
Dmiosk, należącej do Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Usytuowany
jest w malowniczym otoczeniu gór i lasów naprzeciw Toru Wyścigowego
Kielce.

Ze względu na ograniczenia czasowe konferencji jedynie wybrane
referaty zostaną zakwalifikowane do prezentacji w sesjach naukowych,
o czym autorzy zgłoszonych prac zostaną poinformowani.

NOCLEG
Uczestnik we własnym zakresie dokonuje rezerwacji i opłaty za nocleg.
Rezerwacji w hotelu „Stodółka” należy dokonać do 15 kwietnia 2018 (po
tym terminie nie ma gwarancji wolnych miejsc).
Rezerwacja z powołaniem się na hasło „Konferencja PŚk-UJK”
uprawnia Uczestników do skorzystania ze specjalnie wynegocjowanych cen
przez Organizatorów Konferencji:
 pokój 1-osobowy 130 zł, cena za dobę ze śniadaniem,
 pokój 2-osobowy 80 zł, cena od osoby za dobę ze śniadaniem,
 apartament (2 os.) 200 zł, cena za dobę ze śniadaniem,
 parking – bezpłatny.

JĘZYK KONFERENCJI
Oficjalnymi językami wygłaszanych i publikowanych referatów są język polski
i język angielski.

PUBLIKACJA
Artykuły zgłoszone, zaakceptowane przez dwóch recenzentów i przyjęte do
druku, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn. Studia i Materiały
„Miscellanea Oeconomicae” (ISSN 2081-2345, 9 pkt.). Osobą odpowiedzialną za
administrowanie procesem publikacji artykułów jest Pani mgr Katarzyna
Nowak, UJK, https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/ tel. 41 3496550.

Po przybyciu na konferencję, w recepcji hotelowej, należy powoład się na
hasło „Konferencja PŚk-UJK”.
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WAŻNE DATY
31.03.2018
30.04.2018
30.06.2018
02.09.2018

ATRAKCJE OKOLICY

Nadsyłanie zgłoszeo i streszczeo artykułów
Informacja o akceptacji streszczenia
Wniesienie opłaty za udział w Konferencji
Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów

Konferencja odbędzie się w pobliżu Kielc, w hotelu Stodółka, w miejscowości
Dmiosk, gmina Miedziana Góra. Według pierwszych wzmianek z 1581r.
w miejscowości tej znajdowało się osiedle górnicze na terenie którego
występowały kopalnie rud miedzi i żelaza eksploatowane od XVI do XIX w. Z
miedzi wydobytej na tutejszym obszarze wykonano pokrycie dachów Wawelu.
W niedalekiej odległości od hotelu „Stodółka”, tj. w miejscowościach Bobrza
oraz Samsonów, można zwiedzid zabytki należące do Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego. Znajdują się tam pozostałości zakładu wielkopiecowego (domy
osiedla przyfabrycznego, dom zawiadowcy huty, ruiny węgielni i mur oporowy).
Na przełomie XVI i XVII wieku w Bobrzy wzniesiono pierwszy polski piec do
wytopu surówki żelaza. Zakład Wielkopiecowy stanowił częśd planu Stanisława
Staszica uprzemysłowienia Królestwa Polskiego.
Teren miejsca konferencji jest także atrakcyjny pod względem
krajobrazowym. 13% powierzchni otaczającej Miedzianą Górę należy do
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Podczas
wycieczki czerwonym szlakiem zwiedzid można jeden z wielu rezerwatów
przyrody nieożywionej, o nazwie „kamienne kręgi”, usytuowany na Górze
Grodowej. Ponad tysiąc lat temu obszar ten był jednym z trzech, obok Łyśdca i
Góry Dobrzeszowskiej, miejscem kultu religijnego pogan w Górach
Świętokrzyskich. Trzy kamienne kręgi ułożone w kształcie elipsy tworzyły teren o
powierzchni 15000 m2, na którym Wiślanie oddawali cześd swoim bogom.
Atrakcję rezerwatu stanowią również dolnotriasowe piaskowce oraz ich sztuczne
odsłonięcia w starych wyrobiskach i ścianach czynnego kamieniołomu.
W miejscowości Zachełmie, gmina Zagnaosk (ok. 10 km od hotelu) znajduje
się rezerwat przyrody chroniący dawny kamieniołom dolomitów oraz najstarsze
na świecie skamieniałe ślady Tetrapoda sprzed 395 mln lat.
W miejscowości Zagnaosk (ok. 7 km od hotelu) zobaczyd można
najsłynniejsze polskie drzewo, które stanowi jedną z największych atrakcji
turystycznych okolicy oraz Gór Świętokrzyskich, nazywane Królem Puszczy
Świętokrzyskiej – Dąb Bartek. Znajduje się on przy alei drzew, na wysokiej skarpie
rzeki Bobrzy, nad którą w XVII w. przerabiano w kuźniach rudę na żelazo. Dąb
Bartek popularnośd zawdzięcza swojemu wiekowi, datowanemu na około 1000
lat, oraz swojej budowie, ponieważ aktualnie mierzy około 30 metrów wysokości,
obwód jego pnia wynosi 9,85 m, a średnica korony sięga 40 m.

REJESTRACJA I OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Proces rejestracji oraz nadsyłania streszczeo i artykułów odbywa się za
pośrednictwem strony www.konferencja-psk-ujk.tu.kielce.pl
Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się i dokonanie
odpowiedniej opłaty konferencyjnej do dnia 30.06.2018 r.:
Rodzaj wpłaty
Dla uczestników krajowych*
Dla uczestników zagranicznych*
Osoba towarzysząca
Dla studentów**

Wysokość wpłaty
do 30.06.2018
450 PLN
110 EUR
300 PLN
100 PLN

Wysokość wpłaty
po 30.06.2018
540 PLN
135 EUR
360 PLN
120 PLN

* Wymagane jest przesłanie Organizatorowi skanu oświadczenia (wzór dostępny na
stronie internetowej konferencji). Brak oświadczenia skutkowad będzie naliczeniem
dodatkowo 23% podatku VAT.
** Uczestnictwo studentów przewidziano na dzieo 28.09.2018.

Opłatę konferencyjną uiścid należy na rachunek bankowy Fundacji na Rzecz
Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Województwie Świętokrzyskim,
z siedzibą w Kielcach: Bank Pekao, SWIFT/BIC, PKOPPLPW,
Nr 16 1240 1372 1111 0010 6645 4758.
Tytułem: Konferencja PŚk-UJK, Imię i Nazwisko Uczestnika.
Opłata obejmuje:
 udział w sesjach Konferencji, obiady, kolacje, przerwy kawowe
 publikację artykułu w „Miscellanea Oeconomicae”, w przypadku jego
przyjęcia do druku.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 2 września 2018 r.,
możliwe jest uzyskanie zwrotu w wysokości 80% wpłaconej kwoty.
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KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnictwo merytoryczne:
dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk, przewodniczący
dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK, nauki o zarządzaniu
dr hab. Barbara Zbroioska, prof. UJK, nauki o zarządzaniu
dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk, nauki ekonomiczne
dr hab. Marek Leszczyoski, prof. UJK, nauki ekonomiczne
prof. dr hab. Tomasz Tokarski, UJK, nauki ekonomiczne
dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk, nauki inżynieryjne i techniczne
dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk, nauki inżynieryjne i techniczne
Członkowie:
prof. dr hab.inż. Stanisław Borkowski, PŚk
prof. dr hab. Krzysztof Grysa, PŚk
prof. dr hab. Vasyl Lipczuk, PŚk
prof. dr hab. Andrzej Oknioski, PŚk
prof. dr hab. Aleksander Oksanycz, PŚk
prof. dr hab. Arkadiusz Płoski, PŚk
prof. dr hab. Jerzy Stadnicki, PŚk
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dr hab. Darya Filatova, prof. PŚk
dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
dr hab. Sylwia Hożejowska, PŚk
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, PŚk
dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK
dr hab. Beata Maciejewska, PŚk
dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
dr hab. Marzena Nowakowska, PŚk
dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK
dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK
dr hab. inż. Janusz Tuśnio, PŚk
dr Anna Dybała, UJK
dr Edyta Łyżwa, UJK

dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk, przewodniczący
dr Anna Dybała, wiceprzewodnicząca, UJK
dr Małgorzata Sztorc, sekretarz, PŚk
mgr Dorota Bochnacka, PŚk
mgr inż. Anna Łabuz, PŚk
mgr inż. Michał Major, PŚk
mgr Agnieszka Pakuła, PŚk

SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Małgorzata Sztorc, sekretarz
mgr inż. Anna Łabuz
Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Paostwa Polskiego 7
25-314 Kielce
e-mail: sympozjum@tu.kielce.pl
www.konferencja-psk-ujk.tu.kielce.pl
tel. 607566781
tel. +48 41 3424440

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
mgr inż. Michał Major
tel. + 48 41 3424685
mmajor@tu.kielce.pl

PATRONAT

JM Rektor PŚk
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JM Rektor UJK

