
Wymogi edytorskie wydawnictwa: 

 
1. Struktura referatu: 

• imię i nazwisko autora(ów), 

• nazwa jednostki organizacyjnej i Uczelni, 

• tytuł referatu, 

• tekst artykułu (maksymalnie 7 -10 stron) 

powinien składać się z pięciu części: 

streszczenia  (około 10 wierszy) w języku 

polskim i w języku  angielskim; 

wprowadzenie – w którym są 

zaprezentowane główne motywy podjęcia 

danego tematu, określenie problematyki 

badawczej i postawienie tez/celów 

głównych; część główna – w której treść 

artykułu zostaje podzielona na części ze 

śródtytułami;    podsumowanie – czyli 

przedstawienie głównych wniosków 

i konkluzji, ewentualne określenia 

kierunków dalszych badań; bibliografia. 

 

2. Dodatkowe wymogi: 

• przypisy na dole strony, 

• tabele, rysunki powinny być czarno-białe, 

ponumerowane, opatrzone tytułem 

i źródłem, 

• interlinia 1,5 wiersza, 30 wierszy na stronie. 
 
3. Materiały należy przesłać do 15 stycznia 2010 na 
adres: 
phnidan@wseip.edu.pl 
tel. 880 152 197 

 

Materiały konferencyjne: 

 

Materiały konferencyjne  formie 
recenzowanego wydawnictwa przygotowane 
zostaną  po konferencji.  

Znajdą się w nim opracowania, które uzyskają 
pozytywną opinię recenzenta i spełnią wymogi 
edytorskie. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Uczestnicy konferencji otrzymają egzemplarz 
wydawnictwa konferencyjnego bezpłatnie. 

Zgłoszenia udziału w konferencji należy 
dokonać  do 30 listopada 2009. 

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe 
uczestnika, tytuł i streszczenie wystąpienia . 

Referaty do wydawnictwa konferencyjnego 
należy przysłać do 15 stycznia 2010. 
 
Zgłoszenia i referaty należy przesyłać 
elektronicznie: 
phnidan@wseip.edu.pl

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA 
 

 
Gospodarowanie zasobami finansowymi 

organizacji wobec zagrożeń otoczenia 
 

Kielce, 8 grudzień 2009 
 
 

 

 
 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa 
im. prof. Edwarda Lipińskiego  

w Kielcach 
 
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A 
tel. 041 345 13 13, fax. 041 345 78 88 
 
www.wseip.edu.pl 
wseip@wseip.edu.pl 
 

 

KIELCE



Szanowni Państwo, 

 

 Wydział Finansów Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego 

w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w 

konferencji naukowej nt. 
 

„Gospodarowanie zasobami 

finansowymi organizacji wobec 

zagrożeń otoczenia”, 

 

która odbędzie się 8 grudnia 2009 w Kielcach w 

siedzibie Uczelni. 

 Wyrażamy nadzieję, że ze względu na 

aktualność problematyki będącej przedmiotem 

konferencji, jak i ze względu na planowaną 

publikację konferencyjną spotka się ona z 

Państwa zainteresowaniem. 

 

Podstawowe obszary tematyczne: 

• zasoby kluczowe dla rozwoju organizacji, 

• metody oceny i ewaluacji jakości, 

efektywności i znaczenia zasobów, 

• wpływ zmian światowej i krajowej 

gospodarki na znaczenie poszczególnych 

zasobów, 

• czynniki decydujące o jakości i dostępności 

zasobów niezbędnych dla rozwoju 

organizacji. 

 

Organizatorzy konferencji 
 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa 

im. prof. Edwarda Lipińskiego  

w Kielcach 
 

25-734 Kielce, ul Jagiellońska 109A 

tel. 041 345 13 13, fax. 041 345 78 88 

www.wseip.edu.pl 

wseip@wseip.edu.pl 
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,  

Oddział w Kielcach 
 

Rada Programowa Konferencji: 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Zarządu 

Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie 

dr Zdobysław Kuleszyński – Prorektor WSEiP do 

spraw badań i współpracy regionalnej 

dr Barbara Piasecka-Janowicz – Dziekan Wydziału 

Finansów 

 

Komitet organizacyjny: 

prof. dr hab. Andrzej Szplit – Kierownik naukowy 

prof. dr hab. Oleksij Kowaliuk – Sekretarz 
Naukowy 

mgr Piotr Hnidan – Sekretarz 
 
Szczegółowe informacje: 
phnidan@wseip.edu.pl 
tel. 880 152 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramowy Program Konferencji 
 

10.00 – 10.30 Rejestracja Uczestników 
10.30 – 11.00 Powitanie gości, wystąpienie 
władz uczelni, 
11.00 – 13.30 Sesja I 
13.30 – 14.15 Poczęstunek 
14.15 – 16.00 Sesja II 
16.00 – 16.30 Zakończenie i dyskusja 
16.30 PoŜegnanie 
 
 


