
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz on-line  

w dniach 6 – 7 października 2022 r. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale 

Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. 

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań technologii 

informacyjnych w środowisku biznesowym, administracji państwowej i samorządowej oraz akademickim. Tematyka obrad będzie 

ukierunkowana między innymi na zagadnienia takie jak:  

• Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania cyfrowej transformacji biznesu i administracji 

• Zasoby informacji, wiedzy i ICT w zarządzaniu organizacją  

• Przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej 

• Aspekty społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, kulturowe zastosowań ICT w organizacjach 

• Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych 

• Kierunki i perspektywy zastosowań rozwiązań Big Data, mediów społecznościowych, chmury obliczeniowej, mobilności  

i innych w działalności organizacji 

 

•  

Przewodniczący 
prof. dr hab. Dorota Jelonek  

Wiceprzewodniczący 
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka 
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prof. dr hab. Witold Abramowicz  
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dr hab. Anna Brzozowska, prof. PCz 
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prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz 
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska  
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dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz 
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 
dr hab. inż. Jarosław Wątróbski prof. USz 
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski prof. PŚl 
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dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO  
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dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW  
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Rada Programowa 

 

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Turek   

Zastępcy przewodniczącego:  

dr inż. Ilona Pawełoszek  

dr inż. Damian Dziembek  

Komitet Organizacyjny 
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dr inż. Andrzej Chluski 

dr Leszek Ziora 

6 - 7 października  2022 r. 

stacjonarnie Olsztyn koło Częstochowy oraz online 



 

  
 

 

 

1 września  2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów  

1 września  2022 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

16 września  2022 r. – recenzje artykułów 

23 września  2022 r. – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów 

6-7 października  2022 r. - obrady konferencji 
 

 

  

• Rozdział w monografii „Przedsiębiorczość i konkurencyjność w dobie transformacji cyfrowej” wydanej w 

Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej, (20pkt) – dopłata 600 zł.  

• Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej "Zarządzanie" (20pkt) 

https://znz.pcz.pl/ – bez dopłaty. 

• Artykuł naukowy w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”, (40 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma. 

• Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA), https://pea-journal.eu/, (70 pkt), 

dodatkowo płatny wg. cen czasopisma. 

• Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informatics, http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21, 

(20pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.  

• Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Services, http://www.empas.pb.edu.pl/, 

(70pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma. 

• Special Issue "Transition to Sustainable Energy System for Smart Cities and Industries" Energies, (140pkt), 

dodatkowo płatny wg. cen czasopisma, termin do 30.09.2022 r. 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl 

 

 

 

Koszty uczestnictwa w konferencji w trybie 
stacjonarnym wynoszą 1200 zł. 
Opłata obejmuje: 

✓ dwudniowy udział w obradach 
✓ obiady, śniadanie i uroczystą kolację, 
✓ nocleg, 

✓ udział w imprezach towarzyszących 
✓ egzemplarz monografii konferencyjnej. 

 

Koszty uczestnictwa w konferencji w trybie 
zdalnym wynoszą 200 zł. 
Opłata obejmuje: 
✓ dwudniowy udział w obradach 

✓ egzemplarz monografii konferencyjnej 

 

 

Opłaty 

 

Miejsce obrad stacjonarnych 

 

Propozycje publikacji 

 

Więcej informacji oraz program  
na stronie Kongresu i Konferencji 

www.konferencja.czest.pl 
 

 

 

 

 

 

Kalendarium 

 

Zajazd „Jurajski Olsztyn" jest nowym obiektem 

gastronomiczno-noclegowym, położonym w krainie 

białych skał na Szlaku Orlich Gniazd, u podnóża ruin 

Zamku w Olsztynie. Malownicza okolica przyciąga wielu 

turystów zachwycając swoim urokiem o każdej porze 

roku. 

Dla osób przyjeżdżających pociągiem organizatorzy 

zapewniają transport do miejsca konferencji. 

 

ul. Karłowatej Sosny  

Olsztyn 42-256 

www.jurajskiolsztyn.pl 
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