
 

 

 

 

 

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

zaprasza do udziału 

 

 

w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
z cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego   

„PLANOWANIE STRATEGICZNE 

 W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH I  OBYWATELSKICH”  
w dniach 24-25 listopada 2016 roku w Krakowie 

 

Międzynarodowe konferencje organizowane przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego mają już swoją tradycję. Od 2009 r. zapraszamy do udziału w nich naukowców - 

teoretyków oraz praktyków – zaangażowanych działaczy organizacji publicznych i społecznych, 

którzy zainteresowani są pogłębieniem intelektualnej refleksji dotyczącej rozwoju i funkcjonowania 

szeroko rozumianej sfery społecznej i publicznej. Zajmowaliśmy się sprawami jakości życia, 

rewitalizacji, ewaluacji polityk publicznych oraz podnoszeniem jakości zarządzania projektami 

publicznymi. Efekty przemyśleń i wymiany intelektualnej znalazły odzwierciedlenie w publikacjach w 

punktowanych czasopismach i monografiach naukowych.  

 

Mając na uwadze ważność i aktualność problematyki planowania  strategicznego w jednostkach 

terytorialnych, organizacjach publicznych i społecznych, kierujemy zaproszenie do środowisk 

naukowych oraz do przedstawicieli praktyki zarządzania – osób odpowiedzialnych za przygotowanie, 

uchwalanie i wdrażanie planów strategicznych. Chcemy uchwycić specyfikę planowania w sferze 

publicznej i społecznej, także w relacji do teorii i praktyki przygotowania dokumentów strategicznych 

w sektorze gospodarczym.  
 

Cele konferencji 

Głównym celem konferencji jest integracja środowiska naukowego badającego społeczne, ekonomiczne    
i  przestrzenne aspekty planowania strategicznego w organizacjach publicznych i   obywatelskich.  

Szczegółowe cele konferencji: 
1. Poznanie stanu badań w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego 

dorobku oraz przeprowadzenie dyskusji naukowej dotyczącej ujęć teoretycznych, uwarunkowań 

prawnych i finansowych, metod oraz systemów wdrażania planowania strategicznego 
w organizacjach publicznych i obywatelskich. 

2. Podjęcie dyskusji nad wpływem społecznych, gospodarczych i środowiskowych determinant planów 

strategicznym, w skalach: krajowej, regionalnej i lokalnej. 
3. Określenie wpływu polityk Unii Europejskiej na krajowy i regionalny system planowania 

strategicznego. 
4. Rozpoznanie specyfiki planów strategicznych wynikających z polityki spójności w odniesieniu do 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność.  

5. Przedstawienie badań i studiów prospektywnych dotyczących ewolucji planowania strategicznego 
w relacji do planowania zagospodarowania przestrzennego. 

6. Uchwycenie strategicznych aspektów planów i programów operacyjnych np. programów rewitalizacji, 

ochrony środowiska, itd. 
 

 

 

 



Publikacje pokonferencyjne 

Wypowiedzi konferencyjne, wygłaszane w języku polskim lub angielskim, po otrzymaniu pozytywnych 

recenzji, opublikujemy w czasopismach: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ (11 punktów - ERIH 

PLUS), „International Journal of Contemporary Management” (14 punktów) - w zależności zakresu 
tematycznego artykułu zgodnego z profilem danego czasopisma  

 

 
W programie konferencji przewidziana jest sesja posterowa. Zachęcamy Państwa do prezentacji wyników 

prowadzonych prac badawczych w formie posterów. Technologia wykonania posterów jest podana w 

osobnym komunikacie. 
 

 
 

Opłaty 

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w programie merytorycznym i 
towarzyszącym konferencji, obiad, uroczystą kolację. 

1. opłata za udział w konferencji z referatem/ prezentacją w postaci postera – 800, 00 PLN 
2. opłata za udział w konferencji pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – 

600, 00 PLN 

3. opłata za udział w konferencji doktorantów  z referatem – 500, 00 PLN 
4. opłata za udział w konferencji bez referatu – 300, 00 PLN 

5. opłata za zgłoszenie referatu bez uczestnictwa – 500, 00 PLN 

 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania i podróży. 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do 30 X 2016 roku zwrotowi podlega 50% wniesionej opłaty.  
Odwołanie uczestnictwa po 30  X 2016 roku jest jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału 

w konferencji. Jedyną obowiązującą formą odwołania uczestnictwa jest forma pisemna.  

 
Terminy konferencyjne 

 

1. Do 30.09.2016 r. termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów 

2. Do 3.10.2016 r. termin zatwierdzenia abstraktów 

3. Do 16.10.2016 r. ostateczny termin rejestracji, przesyłania artykułów do publikacji.  

Przyjmowane będą wyłącznie prace nieogłoszone drukiem i niezłożone w innych miejscach 

4. Do 20.10.2016 r. wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 

Pekao SA 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759  

z dopiskiem   ISP – konferencja 2016 „planowanie” 

5. Do 6.11.2016 r. przedstawienie i opublikowanie na stronie ISP UJ –programu konferencji 

6. 24.11.2016 r. – 25.11.2016 r. konferencja w Krakowie 

 

 

 

 

 

 



Komitet Naukowy Konferencji 
 

 

o dr  hab. prof. Aleksander Noworól –  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący Komitetu 

Naukowego 

o dr hab. Grzegorz Baran – Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie 

o prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o dr hab. Zbysław Dobrowolski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. dr Horatiu Dragomirescu – Akademia Ekonomiczna w Bukareszcie 

o prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

o dr hab. Łukasz Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet in. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

o prof. dr hab. Anna Jadwiga Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

o prof. dr hab. Andrzej Klasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

o prof. dr hab. Antoni Kożuch - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu 

o prof. dr hab. Barbara Kożuch - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

o prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki  

o prof. dr Thomas P. Massey - Clark University 

o dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie 

o prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Rzeszowski 

o prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Uniwersytet Jagielloński 

o prof. dr hab. Julius Ramanaukas – Klaipeda University 

o płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki 

we Wrocławiu 

o prof. dr hab. Kazimierz Sowa – Uniwersytet Jagielloński 

o prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk  

o dr hab. prof. Andrzej Szopa – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

o prof. dr hab. Katalin Takács-György – Karoly Robert College, Gyongyos  
 

 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji 
 

sekretarze naukowi konferencji: 

o dr Roman Dorczak (UJ)  

o dr Joanna Kołodziejczyk (UJ) 

o dr Janusz Sasak (UJ) 

 

 

o mgr Małgorzata Lisowska (UJ) 

 
 
 

 

Kontakt 
 

Instytut Spraw Publicznych UJ 

ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków 

 

dr Roman Dorczak, e-mail: roman.dorczak@interia.pl 

dr Joanna Kołodziejczyk, e-mail: joanna.kolodziejczyk@nodnsophia.pl 

dr Janusz Sasak, e-mail: janusz.sasak@uj.edu.pl 

 

mgr Małgorzata Lisowska, e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl 

  Więcej informacji na www.isp.uj.edu.pl 
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