
 

 
Szanowni Państwo, 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: 

„Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości” 
w dniach 11 – 12 października 2018 

Konferencja tradycyjnie już odbędzie się w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W roku 2018 będzie  
to już szósta edycja naszego spotkania naukowego, organizowanego przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej oraz Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. 

Celem konferencji WTIKP jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych z obszaru zastosowań wiedzy  
i technologii informacyjnych w kreowaniu przedsiębiorczości. W tematyce konferencji zwrócono uwagę na wspomaganie zarządzania, 
kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy i nowoczesnych rozwiązań ICT. Głównymi blokami tematycznymi 
publikacji są:  

 

 
 

 
 
 

  
 
Przewodniczący: 
dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz 
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda 

Wiceprzewodniczący: 
dr hab. Anna Brzozowska, prof. PCz 
dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE 

Członek Honorowy 
prof. dr hab. Adam Nowicki 

Członkowie rady: 
prof. dr hab. Witold Abramowicz 
dr hab. Agnieszka Bitkowska, prof. WSFIZW 
prof. dr hab. Ewa Bojar 
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 
prof. dr hab. Stanisław Brzeziński 
prof. dr hab. Jan Brzóska 
prof. dr hab. Felicjan Bylok 
dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE 
dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz 
 
 

 
 
prof. dr hab. Witold Chmielarz 
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF 
prof. dr hab. Csaba Bálint Illés 
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE 
prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
dr hab. Joanna Ejdys, prof. PB 
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 
dr hab. Janusz Grabara, prof. PCz 
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH 
prof. dr hab. Zdzisław Jasiński 
dr hab. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz 
dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE 
prof. dr hab. Leszek Kiełtyka 
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki  
dr hab. Lilla Knop, prof. PŚl 
dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH 
prof. dr hab. Jerzy Korczak 
dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz 
 
 

 
 
dr hab. Sebastian Kot, prof. PCz 
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz 
dr hab. Robert Kucęba, prof. PCz 
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE 
prof. dr hab. Leszek Maciaszek 
dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz 
dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE 
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński 
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk  
dr hab. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski 
dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz 
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron 
dr hab. Paweł Nowodziński, prof. PCz 
dr hab. Małgorzata Nycz, prof. UE 
prof. dr hab. Celina Olszak 
dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE 
prof. dr hab. Arnold Pabian 
dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz 
 
 

 
 
dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE 
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS 
prof. dr hab. Krystyna Poznańska 
prof. dr hab. Maria Romanowska 
dr hab. Magdalena Rzemieniak, prof. PL 
dr hab. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz 
dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH 
dr hab. Stanisław Stanek, prof. AWL 
dr hab. Marek Szajt, prof. PCz 
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 
dr hab. Robert Ulewicz, prof. PCz 
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 
dr hab. Elżbieta Weiss, prof. WSFiZW 
dr hab. Janusz Wielki, prof. PO 
dr hab. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ 
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚl 
dr hab. Magdalena Wyrwicka, prof. PP 
prof. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki 
dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE 

 
 

 
 

 

 

 Rada Programowa 
 

Jura Krakowsko-Częstochowska 11 – 12 października 2018 

• Zarządzanie wiedzą - metody, techniki, narzędzia  
i zastosowania 

• Współczesne koncepcje zarządzania w kreowaniu przedsiębiorczości 
• Zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy 
• Nowe metody i techniki zarządzania organizacjami 
• Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu 
• Strategie biznesowe, planowanie, organizowanie i zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
• Modele e-biznesu 

 
 

 

• Strategie i modele e-przedsiębiorczości 
• Innowacje w przedsięwzięciach gospodarczych 
• Przedsiębiorczość i kooperacja w organizacjach sieciowych 

i wirtualnych 
• Technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu 

zarządzania 
• Transfer nowoczesnych technik i metod zarządzania  

do organizacji non-profit 
• Inteligentne systemy informatyczne 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
Przewodniczący:  dr inż. Damian Dziembek 
dr Paula Bajdor (zastępca przewodniczącego) 
dr inż. Andrzej Chluski 
dr Aleksandra Grabińska 
dr inż. Ilona Pawełoszek 
 
 
 

dr Małgorzata Sobińska 
mgr Aida Stępniak 
dr Cezary Stępniak 
dr inż. Tomasz Turek 
dr Leszek Ziora 
 

 

 
15 kwietnia – termin nadsyłania artykułów i zgłoszeń 
15 maja – recenzje artykułów 
30 maja – wniesienie opłaty 
30 maja – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów 
 
 

  
 Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać  
25 tys. znaków. Artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w: 

• „Zarządzanie” Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania, Politechnika Częstochowska – artykuły w języku polskim i angielskim (7 
punktów), 

• monografia w języku polskim. 
Wybrane artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje mogą zostać opublikowane w: 

• “Polish Journal of Management Studies” – artykuły w języku angielskim (9 punktów), 
• „Przegląd Organizacji” - artykuły w języku polskim (13 punktów) 
• „Business Informatics” - artykuły w języku angielskim (12 punktów). 
Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl 

Wszelkie pytania do organizatorów proszę kierować na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl lub telefonicznie:  
Dr inż. Damian Dziembek: 664-053-881,  
Dr Paula Bajdor: 888-290-633  
 
 

 
Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 1000 zł. Opłata obejmuje: 

ü publikację, 

ü obiady, śniadanie i uroczystą kolację, 

ü nocleg, 

ü udział w imprezach towarzyszących. 
 
 
 

 

Konferencja odbędzie się w malowniczej scenerii  

Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obiekty hotelowe  

w okolicy położone są wśród wapiennych skał,  

ostańców i lasów. 

 
Szczegóły zakwaterowania podamy niebawem. 

 
Więcej informacji na stronie konferencji  
   www.konferencja.czest.pl 

 Komitet organizacyjny 
 

Kalendarium  

 

 Opłaty 
 

 Miejsce obrad 
 

 Publikacja 
 


