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 Szanowni Państwo! 

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, iŜ Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji 

Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej 

Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

organizują przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Miliczu V edycję Konferencji 

Naukowej z cyklu: 

 

GOSPODARKA  PRZESTRZENNA  XXI  WIEKU 

NOWE  KIERUNKI  ROZWOJU  DUśYCH  MIAST 

W  GOSPODARCE  OPARTEJ  NA  WIEDZY 

 

 Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2009 r. w Hotelu Libero**** 

w Miliczu. 

 
 

Hotel Libero 
ul. Kościuszki 2, 56-300 Milicz 

tel. (071) 383 13 90, (071) 383 13 91 
fax (071) 383 13 92 

www.hotel-libero.pl, e-mail: hotel@hotel-libero.pl 



I. CELE  KONFERENCJI  

• prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian 
społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych 
zachodzących w duŜych ośrodkach miejskich; 

• przedstawienie problematyki gospodarowania przestrzennego zarówno w ujęciu 
teoretycznym, jak i praktycznym; 

• określenie aktualnych czynników determinujących kształtowanie się kreatywnych 
miast i aglomeracji; 

• stworzenie szerokiej platformy do dyskusji naukowców, samorządowców oraz słuŜb 
publicznych nad determinantami kształtującymi rozwój społeczno-gospodarczy, 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w przestrzeni. 

 
 
II. TEMATYKA  KONFERENCJI 

• metropolizacja w dobie gospodarki opartej na wiedzy; 

• duŜe miasta jako ośrodki wielofunkcyjne; 

• kreatywne miasta i aglomeracje w przestrzeni polskiej i europejskiej; 

• rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego 
i regionalnego; 

• finanse jednostek samorządu terytorialnego; 

• bezpieczeństwo w przestrzeni. 
 
 
III. RADA  PROGRAMOWA  KONFERENCJI 

prof. dr hab. Stanisław Korenik 
prof. dr hab. Zbigniew Przybyła 
prof. dr hab. Marek Dylewski 
prof. dr hab. Beata Filipiak 
prof. dr hab. Krystian Heffner 
prof. dr hab. inŜ. Dorota Korenik 
prof. dr hab. Andrzej Klasik 
prof. dr hab. Florian Kuźnik 
prof. dr hab. Andrzej Łoś 
prof. dr hab. Andrzej Prusek 
prof. dr hab. Janusz Słodczyk 
prof. dr hab. Danuta Stawasz 
prof. dr hab. Kazimiera Wilk 
dr Andrzej Łuczyszyn 

 
 
IV. KIEROWNICTWO  NAUKOWE  KONFERENCJI 

prof. dr hab. Stanisław Korenik 
prof. dr hab. Zbigniew Przybyła 
prof. dr hab. Andrzej Łoś 



V. SEKRETARIAT  KONFERENCJI  

mgr Piotr Hajduga – Sekretarz Konferencji 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej 
Wydział Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel.: 071 36 80 862 lub 36 80 212, tel. kom. 0602 673 287 
fax: 071 36 80 224 
e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl lub phajduga@o2.pl 

 
 
VI. INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 
 

Zgłoszenia 
 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie zgłoszenia 
uczestnictwa do dnia 15 lutego 2009 r. na adres Sekretariatu Konferencji oraz pocztą 
elektroniczną na adres: piotr.hajduga@ue.wroc.pl lub phajduga@o2.pl 
 

Formularz prosimy wysłać pocztą tradycyjną (lub faxem) oraz pocztą elektroniczną. 
Otrzymane zgłoszenia będą potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
wskazany przez Państwa adres. 
 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: załącznik 1 
 
 

Opłata konferencyjna 
 

Opłatę konferencyjną w wysokości 870 zł (opłata ta obejmuje koszty dwóch noclegów, 
pełne wyŜywienie od kolacji 3 czerwca do obiadu 5 czerwca, komplet materiałów 
konferencyjnych, publikacji oraz atrakcji towarzyszących konferencji) naleŜy uiścić do dnia 
20 kwietnia 2009 r. na konto: 

 

BZ WBK S.A. 17 Oddział we Wrocławiu: 
07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 

z dopiskiem „Metropolia”, imi ę i nazwisko uczestnika konferencji 
 
 

Referaty 
 

Artykuły naukowe wraz ze streszczeniem w języku angielskim naleŜy przesłać w wersji 
elektronicznej oraz w jednym egzemplarzu drukowanym na wskazany wcześniej adres 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2009 r. 

Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową Konferencji oraz pozytywnie 
zaopiniowane przez zewnętrznych recenzentów zostaną wydane w formie publikacji zwartej 
mającej charakter monografii naukowej. 
 

Wskazówki edytorskie do pobrania: załącznik 2 



Zakwaterowanie: Hotel „Libero”, ul. Kościuszki 2, 56-300 Milicz 
tel.: 071 383 13 90, 071 383 13 91 
fax: 071 383 13 92 
www.hotel-libero.pl, e-mail: hotel@hotel-libero.pl 

 
 

Miejsce obrad:  Urząd Miasta w Miliczu 
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz 



Załącznik 1 
KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA 

 

w Konferencji Naukowej nt. 
 

„Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe kierunki rozwoju duŜych miast 
w gospodarce opartej na wiedzy” 

 
Milicz, 3-5 czerwca 2009 r. 

 
Imi ę i nazwisko:........................................................................................................................................ 
Tytuł/stopień naukowy, stanowisko słuŜbowe:...................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Instytut, Katedra, Zakład: ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji:........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
tel....................................................fax............................................e-mail................................................ 
 
Tytuł referatu: ........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Tytuł referatu w j ęzyku angielskim:....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Zamawiam noclegi: 
 03/04.06.2009   €  tak  €  nie 
 04/05.06.2009   €  tak  €  nie 
 
Proszę o wystawienie faktury VAT dla: 
Jednostka zgłaszająca lub osoba:............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………. 
Adres:.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
NIP instytucji lub indywidualny: ............................................................................................................ 
 
 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami (lub maszynowo) oraz odesłanie 
karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15 lutego 2009 r. na adres Sekretariatu 

Konferencji 
 
 
UpowaŜniam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wystawienia faktury VAT za udział 
w konferencji bez mojego podpisu. 
 
WyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania 
materiałów konferencyjnych. 
 
Miejscowość, data:.............................  Podpis osoby zgłaszającej się:....................................... 



Załącznik 2 
WYMOGI  EDYTORSKIE  

 
Referaty przygotowane na konferencję – maksymalnie 10 stron prosimy dostarczyć 

w 1 egzemplarzu z  płytą CD. 

 

Prosimy o zachowanie poniŜszych wymogów, co usprawni wydruk materiałów: 

� edytor tekstu: WORD minimum 6.0. 

� krój czcionki: Times New Roman 

� format strony: B5 ISO 

� numeracja stron: zewnętrzna, ciągła 10 pkt 

� rozmiar czcionki: 10 pkt 

� odstęp między wierszami: pojedynczy 

� wcięcia akapitowe: 1,25 cm 

� tytuł referatu: 12 pkt, WERSALIK bold  

� tytuły rozdziałów i podrozdziałów: 10 pkt (małe litery), bold 

� tytuły tabel i rysunków: 10 pkt (małe litery), bold 

� teksty w tabelach, przypisach, rysunkach, streszczeniu: 10 pkt, interlinia: pojedyncza 

� tabele naleŜy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu (jak najbliŜej powołań), 

numeracja tabel ciągła, numery i tytuły nad tabelą od jej lewego brzegu, źródła pod tabelą 

od jej lewego brzegu: wysokość czcionki 8 pkt 

� teksty w tabelach: Arial, 8 pkt 

� rysunki i wykresy w EXCEL-u 

� wszystkie tabelki i rysunki muszą mieścić się w podanych rozmiarach strony (13x19 cm) 

� przypisy dolne: wysokość czcionki 8 pkt, interlinia: pojedyncza według schematu1 

� bibliografia na końcu referatu (alfabetycznie – 10 pkt.) wyjustowana, według schematu: 

[1] Kowalski J., Tytuł ksiąŜki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2004. 
[2] Nowak J., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” 2007 Nr 2. 
[3] śak W., Tytuł mniejszego opracowania, [w:] Tytuł większego opracowania, red. J. Iksiński, 
Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003. 
 

� na końcu artykułu naleŜy umieścić tytuł i streszczenie w języku angielskim 

(maksymalnie 0,5 strony) 

� na końcu naleŜy zamieścić informację o autorze: tytuł lub stopień naukowy, imię 

i nazwisko, miejsce pracy (zakład, instytut, wydział, uczelnia) oraz stanowisko, telefon 

kontaktowy, adres poczty elektronicznej 
                                                 
1 J. Kowalski, Tytuł ksiąŜki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 14. 


