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Celem XVIII międzynarodowej konferencji 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – TEORIA 

I PRAKTYKA jest wymiana wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi 

w zakresie doskonalenia rozwiązań technologicznych, 

ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych 

w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Dynamicznie 

zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza 

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym 

łańcuchu wartości od pozyskania surowca do 

utylizacji i zagospodarowania odpadu. Wymaga to 

szerokiej współpracy między podmiotami w ramach 

interdyscyplinarnych zespołów. 

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się nie tylko 

do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką 

i biznesem, wypracowania wspólnych projektów, 

a także będzie okazją do nawiązania kontaktów 

ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności 

i przedsiębiorczości. W związku z tym proponowane 

bloki tematyczne organizowane są wspólnie przez 

przedstawicieli nauki i biznesu.  
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ZAKRES KONFERENCJI 

Sesja plenarna – Zarządzanie 

przedsiębiorstwem produkcyjnym 
dr hab. inż. P. Łebkowski, prof. AGH, WZ AGH 
oraz Orlen  

Zarządzanie w energetyce 

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, WZ 
AGH oraz ZPUE 
 zarządzanie sektorem energetycznym, 
 konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, 
 wpływ giełd energii na bezpieczeństwo energetyczne 

kraju.  

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy 

dr hab. inż. W. Bajdur, prof. PCz, WZ PCz  
oraz SGS  
 bezpieczeństwo pracy – wymagania i wyzwania, 
 raportowanie w obszarze bezpieczeństwa pracy , 
 audytowanie aspektów etycznych / socjalnych 

skupionych na BHP.  

Zarządzanie procesami produkcyjnymi 

prof. dr hab. inż. Maria Richert, WZ AGH  
oraz Grupa Kęty S.A. 
 organizacja procesów produkcyjnych, 
 optymalizacja procesów, 
 aspekty techniczne i środowiskowe w łańcuchu wartości.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
w przedsiębiorstwach   

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, WZ AGH 
oraz Synthos  
 modele ekonomiczne, 
 symbioza przemysłowa, 
 ekoprojektowanie,  
 ekonomia współdzielenia.  

MSP wobec  wyzwań XXI wieku  
dr J. Duda, WZ AGH  

oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy  
 wyzwania i bariery działalności i rozwoju MSP,  
 funkcjonowanie MSP w Polsce i wybranych krajach,  
 innowacyjne instrumenty rynku finansowego: szanse 

i zagrożenia dla przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorczość w kontekście 
międzynarodowym  
dr hab. inż. G. Ginda, WZ AGH  

oraz Campus Iberus i VŠE 
 przedsiębiorstwo pod wpływem zmian globalnego rynku, 
 ekonomiczny, społeczny i psychologiczny kontekst 

przedsiębiorczości, 

 strategie internacjonalizacji małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Zarządzanie środowiskowe i ekoinnowacje  

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, 
WIŚ PK oraz MD Consulting i Klinika Budowlana 
 decyzje środowiskowe, pozwolenia,  
 ISO i EMAS,  
 ślad środowiskowy i ślad węglowy. 

Przedsiębiorczość akademicka  

dr inż. Dominik Kowal, WZ AGH  
oraz EC Grupa sp. z o.o.  
 współpraca sektora B+R z biznesem,  
 komercjalizacja wyników badań naukowych, 
 rozwój kompetencji związanych z transferem wiedzy 

i przedsiębiorczością, 
 kreowanie i rozwój firm bazujących na wiedzy 

i zaawansowanych technologiach,  
 finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć 

innowacyjnych. 

Interdyscyplinarność kompetencji 

menadżerskich w organizacji przemysłowej:  

wyzwania ekonomiczne, społeczne 
i technologiczne  
dr hab. Joanna Żyra, IESiF PK  
oraz Geberit i Astor  
 pryncypia w projektowaniu dla Przemysłu 4.0 

a kompetencje inżynierskie i menedżerskie,  

 źródła niedopasowań kompetencyjnych w kontekście 
zmian technologicznych promujących kwalifikacje  
(skill-biased technological change),  

 interdyscyplinarność kompetencji menedżerskich - 
technologie i nowe modele biznesowe. 

Sesja posterowa dla młodych naukowców 
i doktorantów  
dr T. Odzimek, WZ PCz,  
dr hab. inż. T.P. Olejnik, WBiNoŻ PŁ  

oraz Biuro System spółka jawna 
 zakładanie firm przez młodych naukowców spin- off 

i start-up, 
 wsparcie instytucjonalne (rząd, banki, fundusze 

prywatne) młodych naukowców, 
 metoda wyceny technologii "Quick Look", 
 studium wykonalności innowacyjnych technologii, 
 Manager przyszłości profil psychologiczny. 

 

 

 

PUBLIKACJE 

Prosimy o przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń 
(objętość minimum 200 słów), zawierających informacje 
o zakresie, celu, metodyce badań i wnioskach na podstawie, 
których nastąpi ich klasyfikacja do sesji wykładowej lub 
posterowej. Formularz streszczeń znajduje się na stronie 

http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/ 

Ważne terminy 
15 kwietnia 2018 r.: nadsyłanie streszczeń i zgłoszeń – 
rejestracja internetowa: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/ 
13 maja 2018 r.: kwalifikacja referatów – przesłanie 
informacji do autorów o zakwalifikowaniu referatów, 
20 czerwca 2018 r.: nadsyłanie pełnych tekstów referatów 
pocztą e-mail: kzp@zarz.agh.edu.pl . 

Druk referatów 
Zgłoszone referaty mogą, po uzyskaniu pozytywnych opinii, 
zostać opublikowane w monografii pokonferencyjnej (4) 
oraz czasopismach, w tym  m.in.: 
 Prague Economic Papers (20), 

 Przemysł Chemiczny (15), 

 Przegląd Organizacji (13), 

 Managerial Economics (13), 

 Management and Production Engineering Review (12),  

 Decision Making in Manufacturing and Services (10), 
 Rudy i metale nieżelazne (8), 

 Acta Innovations (8), 

 Zarządzanie Przedsiębiorstwem (7), 

 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza (7). 

W nawiasach podano liczby punktów wg aktualnych 
ministerialnych list czasopism punktowanych. 

 

OPŁATY 

Do dnia 20 maja 2018 r.: 
1100 zł za udział we wszystkich sesjach konferencji 
i spotkaniu towarzyskim, 
600 zł za udział we wszystkich sesjach 1 dnia konferencji 
lub za udział doktorantów i studentów we wszystkich 
sesjach i spotkaniu towarzyskim.  
Po 20 maja 2018 r. opłata wzrasta o 100 zł. Ostateczny 
termin jej uiszczenia to 10 czerwca 2018 r. 
Wszystkie opłaty obejmują także wydruk streszczeń 
w konferencyjnej monografii. 

Opłaty należy wnosić na rzecz: 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
NIP 675-000-19-23 

na konto: Bank PeKaO S.A., O/Kraków, ul. Pijarska 1 
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 
z dopiskiem "KZP2018" 720 200 4206 - imię i nazwisko 

http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/index.php

