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TEMATYKA KONFERENCJI 

Hasłem przewodnim konferencji jest zarządzanie środowiskiem. Przez zarządzanie środowiskiem 
rozumie się wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do środowiska jako systemu zarządzanego i 

jego poszczególnych komponentów (powietrza, wody, gleby itp.). Innymi słowy, jest to zarządzanie, 

którego przedmiotem jest środowisko bądź też zarządzanie użytkowaniem (korzystaniem), ochroną i 
kształtowaniem środowiska. Współcześnie rozumiane zarządzanie środowiskiem jest pojęciem 

interdyscyplinarnym integrującym wiele aspektów wśród których do najważniejszych można zaliczyć 
aspekty: przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, techniczne i etyczne, a także aspekty związane z 

odpowiedzialnym zarządzaniem. 

Aspekty przyrodnicze obejmują w szczególności: 
a) funkcjonowanie obszarów chronionych w tym w szczególności obszarów Natura 2000, 

b) wykorzystanie zasobów naturalnych, 
c) zagrożenia środowiskowe. 

Do aspektów prawnych można zaliczyć: 
a) aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) ochronę środowiska w procesie inwestycyjnym, 

c) planowanie przestrzenne w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
d) instrumenty prawne zarządzania środowiskiem, 

e) organizację systemu zarządzania środowiskiem, 
f) dostęp do informacji o środowisku. 

Wśród najważniejszych aspektów ekonomicznych i znajdują się: 

a) finansowanie ochrony środowiska, 
b) instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, 

c) wycena środowiska przyrodniczego, 
d) analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska, 

Techniczne aspekty zarządzania środowiskiem obejmują: 

a) inżynierię ochrony środowiska, 
b) monitoring środowiska, 

Do etycznych aspektów zaliczyć można: 
a) filozoficzne aspekty rozwoju zrównoważonego, 

b) etykę środowiskową. 
Odpowiedzialne zarządzanie – jakość sprawność etyka: 

a) współczesne koncepcje i metody zarządzania, 

b) problemy związane z zarządzaniem personelem, 
c) rozwój organizacji – skuteczność i efektywność, 

d) społeczna odpowiedzialność organizacji oraz zrównoważony rozwój organizacji, 
e) zarządzanie środowiskowe, 

f) znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, itd.), 

g) zarządzanie relacjami z interesariuszami: (klienci, właściciele, pracownicy, 
kooperanci), 

h) dobre oraz złe praktyki w zakresie zarządzania. 
 

PUBLIKACJA 
Wyniki konferencji będą utrwalone poprzez opublikowanie nadesłanych artykułów w postaci 
książkowej. Wydanie publikacji dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki we Wrocławiu. Każdy z uczestników Konferencji zainteresowany publikacją 
jest zobowiązany do nadesłania artykułu o objętości max. 0,5 arkusza wydawniczego przygotowanego 

zgodnie z wymogami edytorskimi drogą elektroniczną do dnia rozpoczęcia Konferencji. Wszystkie 

nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji. Opublikowane zostaną artykuły, które otrzymają 
pozytywną recenzję. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze przy ul. 

Nowowiejskiej 3. 

2. Koszt udziału wynosi: 

- studenci studiów licencjackich i magisterskich: 50 zł, 

- studenci studiów doktoranckich: 100 zł, 

- pracownicy naukowi: 200 zł, 

3. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: lunch, kolację, przerwy kawowe, 

materiały konferencyjne, egzemplarz autorski publikacji pokonferencyjnej. 

4. Uczestniczy otrzymają recenzje pocztą elektroniczną po konferencji. Po otrzymaniu recenzji 

autorzy będą mieli 2 tygodnie na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzenta oraz 

odesłanie artykułów w celu publikacji. 

5. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w akademiku Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej 

Górze. Koszt noclegu wynosi 32,4 zł za dobę w pokoju dwuosobowym. Osoby zainteresowane 

prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia. Osoby zainteresowane noclegiem w hotelu mogą 

zapoznać się z listą miejsc noclegowych na stronie internetowej Konferencji. 



6. Wymogi edytorskie dla artykułów przeznaczonych do publikacji dostępne są na stronie 

konferencji (www.kzjis.ue.wroc.pl). 

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ 

1. Termin nadsyłania wypełnionych zgłoszeń (drogą elektroniczną lub faxem) – do 15 października 

2013 r.  

2. Uczestnik konferencji jest zobowiązany do dnia 20 października 2013 r. do wniesienia opłaty 

konferencyjnej na konto: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Bank Zachodni WBK 34 1090 

1997 0000 0005 2800 0070  dopisek „zarządzanie środowiskiem 2013”. 

3. Termin nadsyłania artykułów drogą elektroniczną – 1 listopada 2013 r. 

4. Termin Konferencji 4-5 listopada 2013 r.  

5. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami: 

telefon sekretariat: 75-7538257 

fax sekretariat: 75-7538357 

e-mail: wpzs2013@gmail.com 
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