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UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO  
W KIELCACH

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

,,Działalność gospodarcza - wymiar 
krajowy i międzynarodowy” 

Termin spotkania – 17-18 października 2019 r. 
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji  
(Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu) 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach 

Partnerzy Konferencji    Patronat honorowy 

    

Założenia: 

Konferencja, o charakterze naukowo-badawczym, stanowi kontynuację podjętej tematyki na 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność gospodarcza w dobie przemian - 

aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne. Partner Główny Bank Gospodarstwa 

Krajowego”, która odbyła się w Kielcach w dniu 17 października 2018 r.. Jej celem jest 

zwrócenie uwagi na wielorakie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w 

zmieniającej się rzeczywistości w przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej. Jest ona 

kierowana do specjalistów z dziedzin, odnoszących się do badania zjawiska działalności 

gospodarczej w obszarze krajowym oraz międzynarodowym. Konferencja skierowana jest 



również do środowiska przedsiębiorców, którzy zaprezentują swoje doświadczenia 

wprowadzeniu działalności gospodarczej. Szerokie zakreślenie podejmowanej tematyki 

pozwoli badaczom wielu dziedzin nauki na wskazanie zmian - pozytywnych oraz 

negatywnych, wyzwań i zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem 

konferencji będzie publikacja naukowa, obejmująca wystąpienia uczestników konferencji.  

Proponowane grupy zagadnień  (z możliwością poszerzenia o kolejne kwestie): 

• Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej 
• Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 
• Rozwój gospodarczy w ujęciu krajowym i międzynarodowym 
• Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych 
• Międzynarodowy wymiar działalności gospodarczej 
• Polityka podatkowa w prowadzeniu działalności gospodarczej 
• Prawa człowieka a działalność gospodarcza 
• Proceduralne problemy prowadzenia działalności gospodarczej 
• Niepełnosprawni w biznesie – wyzwania i bariery 
• Prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce 

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, 

Ekonomii i Administracji) 

Komitet Naukowy:  dr hab. Ireneusz Kraś prof. nadzw. UJK, dr hab. Piotr Ruczkowski prof. 
nadzw. UJK,  dr hab. Agnieszka Żywicka prof. nadzw. UJK, dr hab. Grzegorz Skowronek 
prof. nadzw. UJK, dr hab. Piotr Misztal prof. nadzw. UJK, dr hab. Leszek Bielecki prof. 
nadzw. UJK 

Komitet Organizacyjny: dr Anna Szyszka (507 031 354), dr Robert Frey (698 121 144),      
dr Beata Rogowska, dr Paweł Dziekański  

Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski 

Planowany koszt konferencji:  

1) wygłoszeniem referatu z publikacją i udział w uroczystym bankiecie - 1000 zł 
(800 zł w przypadku przesłania zgłoszenia do 31 lipca 2019 r.) 

2) wygłoszeniem referatu z publikacją - 800 zł (600 zł w przypadku przesłania 
zgłoszenia do 31 lipca 2019 r.) 



3) wygłoszenie referatu bez publikacji -  200 zł (100 zł w przypadku przesłania 
zgłoszenia do 31 lipca 2019 r.) 

4) wygłoszenie referatu z tematyki „(Nie)pełnosprawni w biznesie -  wyzwania i 
bariery” - brak opłat 

Opłaty konferencyjnej należy dokonać na rachunek: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce; Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 
1719 z dopiskiem ,,Konferencja – działalność gospodarcza.” 

Noclegi: Atrakcyjną cenowo ofertę dla uczestników konferencji przygotował Partner 
Konferencji BEST WESTERN GRAND HOTEL na hasło „konferencja1710”. 
Hotel położony jest w centrum miasta, blisko dworca kolejowego i autobusowego. Koło 
hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego jest bezpośredni dojazd do miejsca 
konferencji (linia nr 13). 
W celu rezerwacji prosimy o kontakt bezpośrednio z hotelem:  
Best Western Grand Hotel 
ul. Sienkiewicza 78,  25-501 Kielce 
tel.: +48 41 365 50 04;  fax: +48 41 365 50 22 
www.grandhotelkielce.pl  

Publikacja: Przyjęte i wygłoszone referaty ukażą się w czasopiśmie naukowym znajdującym 
się na liście wspieranych czasopism. W przypadku dużej ilości przesłanych artykułów  
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania, w przypadku artykułów niespełniających  
wymagań naukowych czasopisma, również recenzowanej monografii w wydawnictwie 
wpisanym na listę.  

Wymagania naukowe czasopisma:  
Do części prawniczej przyjmowane są opracowania z zakresu wszystkich dziedzin nauk 
prawnych, także w formie głos i recenzji. W artykułach powinna znaleźć się ocena 
opisywanych zjawisk, jak i wnioski oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju badań w 
zakresie omawianej problematyki.  

W części ekonomicznej preferowane są artykuły i rozprawy naukowe, które traktują o 
organizacyjno-prawnych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju zarówno w skali 
mikro-, jak i makroekonomicznej. Redakcja kładzie akcent na nowoczesność warsztatu 
naukowego, połączonego z troską o empiryczną weryfikację sformułowanych przez Autora 
hipotez i propozycji.  

Wymagania techniczne czasopisma: 



Objętość artykułu łącznie z abstraktem oraz bibliografią nie może przekraczać 40 tys. znaków 
ze spacjami.  

Artykuł powinien składać się z następujących części:  
a)  abstrakt w języku polskim,  
b)  słowa kluczowe w języku polskim,  
c)  klasyfikacja JEL (dla artykułów o treści ekonomicznej),  
d)  wstęp,  
e)  rozdziały, podrozdziały (opcjonalnie),  
f)  zakończenie,  
g)  bibliografia,  
h)  tytuł i abstrakt w języku angielskim,  
i)  słowa kluczowe w języku angielskim.  

Abstrakt o objętości od 250-400 słów powinien stanowić samodzielny tekst, który 
przeczytany w oderwaniu od reszty artykułu informuje o jego zawartości.  
Zalecane elementy:  
a)  sformułowanie celu badawczego,  
b)  identyfikacja obiektu badań,  
c)  zastosowana metoda badawcza,  
d)  najważniejsze wyniki,  
e)  wnioski.  

Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.  
Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów. Interlinia 
(odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza. Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu 
pomiędzy akapitami). Tekst w tabelach, rysunkach, przypisach, spisie literatury, abstrakcie: 
10 punktów.  

Udział w konferencji bez referatu jest nieodpłatny.  

Zgłoszenia tematów wystąpień i uczestnictwa w konferencji należy nadsyłać do  
dnia 31 sierpnia 2019 roku na adres: ipeakonferencja@ujk.edu.pl  (w przypadku 
dokonania zgłoszenia do 31 lipca br. opłata konferencyjna jest obniżona) 

Zgłoszenia prac do publikacji należy nadsyłać do dnia 30 września 2019 roku na adres: 
ipeakonferencja@ujk.edu.pl  

Partnerzy Konferencji :  

Best Western Grand Hotel, Fundacja DOGadanka 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
udziału w 

II międzynarodowej konferencji naukowej na temat   
Działalność gospodarcza – wymiar krajowy i międzynarodowy 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Stopień (tytuł naukowy)………………………………………………………………… 

3. Uczelnia (lub inna instytucja)…………………………………………………………... 

4. Stanowisko………………………………………………………………………………  

5. Adres dla korespondencji………………………………………………………………. 

6. Adres mailowy…………………………………………………………………………  

7. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………. 

8. Zgłaszam gotowość wygłoszenia referatu (komunikatu)            TAK           NIE 

9. Tytuł referatu………………………………………………………………………… 

10. Zobowiązuję się przesłać w terminie do 15 września 2019 r. opłatę konferencyjną na konto 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (proszę zakreślić) 

 1000 zł / 800 zł*   800 zł / 600 zł*    200 zł / 100 zł* 

 brak opłaty - (Nie)pełnosprawni w biznesie - wyzwania i bariery 

*Opłata w przypadku przesłania zgłoszenia do 31 lipca 2019 r.  

11. Na jaką instytucję ma być wystawiona faktura z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa, adres, 
NIP) – 



12. Planuję skorzystać z noclegu hotelu (informacja dobrowolna)                     TAK  NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym w celu rejestracji i udziału w ww. konferencji.  

           
        ………………………………………………………. 

                  (podpis uczestnika) 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.; RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK), 

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz 
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na UJK, 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, udziału, przeprowadzenia  
ww. konferencji, a także w celu przekazania materiałów pokonferencyjnych, 
wystawienia zaświadczeń oraz w celu rozliczeniowym, statystycznym i archiwalnym 
oraz informowania o kolejnych konferencjach, 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów 
(wynikający z przepisów odrębnych), 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i udziału 
w ww. konferencji, 

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  
oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji 
usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

8) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej 
w y c o f a n i e m ; z g o d ę m o ż n a w y c o f a ć p i s z ą c n a a d r e s e - m a i l : 
ipeakonferencja@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,  

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres           e-mail: 
iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy. 


