
 

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane  

(po otrzymaniu pozytywnych recenzji)  

w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny”  

(5 pkt. – jako seria monografii z numerem ISBN) 

 

Tekst artykułu można przygotować w języku polskim lub 

angielskim. 

Wymogi redakcyjne w języku polski i angielskim 

dostępne są na stronie internetowej czasopisma: 

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-

regionalny/ 

 

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony 

egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do 

uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega 

sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a 

także proponowania zmian i uzupełnień 

merytorycznych uzgodnionych z autorem.  

Wszyscy uczestnicy mają możliwość wygłoszenia 

referatów podczas konferencji. 

 

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy 

zapewniają: 

 przejazd autokarem z Warszawy do Lwowa i z 

powrotem, 

 noclegi i wyżywienie (w tym uroczystą kolację), 

 obsługę konferencji (w tym poczęstunek 

podczas przerw w obradach) i materiały 

konferencyjne. 

 

 

 

Ramowy program wyjazdu 
 

16.09.2018 (niedziela) 

 

6:00   wyjazd z Warszawy 

14:30-16:00 laboratorium turystyczne w 
miejscowości Żółkiew (obwód lwowski) 

17:00  przyjazd uczestników do Hotelu AQUARIUS 
– Brzuchowice  

17:30  zakwaterowanie uczestników konferencji w 
hotelu AQUARIUS 

19.00  obiadokolacja w hotelu AQUARIUS 
(Brzuchowice) 

 

17.09.2018 (poniedziałek) 

 

8:30-9.30   śniadanie w hotelu AQUARIUS 

10:00-17 .00  konferencja naukowa (Politechnika 
Lwowska) 

14:30-15.30   obiad  

17:00-20:00   zwiedzanie Lwowa 

20:00   uroczysta kolacja w hotelu AQUARIUS 

 

18.09.2018 (wtorek) 

 

8:00-9.00 śniadanie w hotelu AQUARIUS 

10:00 wyjazd do Polski 

14:30 obiad na trasie (Polska) 

20:00 planowany powrót do Warszawy 

 

 

 

 

Katedra Ekonomiki Edukacji, 

Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk 

Ekonomicznych Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Katedra Komunikacji Społecznej i Działań 
Informacyjnych Politechniki Lwowskiej 

 

zapraszają na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

 

 

Informacja i promocja  

w rozwoju przedsiębiorczości 

 

 

Lwów 

16-18.09.2018 (Ukraina)



Rada Programowa 

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – 

przewodnicząca  

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW 

Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW 

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki 

Prof. dr hab. Henryk Runowski 

Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW 

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW 

Prof. dr hab. Peleshchyshyn Andriy 
Prof. dr hab. Zhezhnych Pavlo 

Prof. dr hab. Galyna Nesterenko 
Asoc. Prof., Ph.D. Komova Maria 
Asoc. Prof., Ph.D. Fedushko Solomia 

Dr doc. Sofia Sokołova 

Dr hab. Agata Balińska 

Dr inż. Ewa Jaska 

Komitet Organizacyjny 

Prof. dr hab. Peleshchyshyn Andriy – przewodniczący  
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 

Dr doc. Sofia Sokołova 
 

Członkowie: 

Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa – sekretarz 

Dr Jan Zawadka – sekretarz 

Dr Michał Roman – sekretarz 
 

Asoc. Prof., Ph.D. Markovets Oleksandr 
Asoc. Prof., Ph.D. Dumanskiy Nestor 
Dr Joanna Dmitruk 

Dr inż. Anna J. Parzonko 

Dr Marcin Ratajczak 

Dr inż. Anna Sieczko 

Dr Ewa Stawicka 

Dr inż. Agnieszka Werenowska 

Mgr Katarzyna Gabryjończyk 

Mgr Piotr Gabryjończyk  

Mgr Paweł Dziemdziela 

Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak 

Sekretariat Konferencji: 

Zgłoszenia na konferencję: 

Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa 

 503 176 991  (0-22) 59 34161 

 wioletta_bienkowska@sggw.pl 

Nadsyłanie artykułów: 

Dr Jan Zawadka 

 504 295 392     (0-22) 59 34154 

 jan_zawadka@sggw.pl 

Sprawy organizacyjne: 

Dr Michał Roman 

 503 865 900  (0-22) 59 34161 

 michal_roman@sggw.pl 

 

Cele Konferencji 
 prezentacja wyników badań naukowych oraz 

praktycznych doświadczeń dotyczących roli 

informacji i promocji w rozwoju regionów 

 integracja środowiska naukowców i praktyków 

 wskazanie możliwości dalszych poszukiwań 

badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości 

w Polsce i na Ukrainie 

 

Zakres Problemowy Konferencji 
 ogólne zagadnienia  rozwoju regionalnego 

 czynniki społeczno-ekonomiczne rozwoju 

przedsiębiorczości  

 dostępność i wykorzystanie medialnych źródeł 

informacji 

 promocja zrównoważonego rozwoju na obszarach 

wiejskich 

 znaczenie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości 

 informacja i promocja w rozwoju turystyki  

 kierunki i perspektywy rozwoju 

przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie 

 

Informacje organizacyjne: 

Opłata za udział w konferencji wynosi:  

1150 zł – udział w konferencji z publikacją 

850 zł – udział w konferencji bez publikacji 

 

Opłatę należy dokonać na konto konferencji: 

Nr: 44124060031111000049455230 

Z dopiskiem:  Konferencja „Informacja i promocja 

w rozwoju przedsiębiorczości”  

(507-20-082600-Q00060-99) 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania 

opłaty konferencyjnej na numer faksu  

bądź drogą mailową. 

Terminy: 

31.03.2018   → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa na 

adres e-mail: 

wioletta_bienkowska@sggw.pl 

(wzór w załączniku) 

15.05.2018   → nadsyłanie pełnej wersji artykułu na 

adres email: jan_zawadka@sggw.pl 

do 30.06.2018  → wniesienie opłaty konferencyjnej 


