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19. Konferencja Naukowa 
th 19 Scientific Conference

Założenia  programowe i cele konferencji:

Języki konferencji: 

Zgłoszenia:
www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl najpóźniej do dnia 22 września 2022 r. 

Ważne daty:

www.p-e.up.krakow.pl

Dodatkowe informacje:

przedsiebiorczosc@up.krakow.pl 

Podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego różnej skali układów 
przestrzennych od skali krajowej, poprzez regionalną po lokalną, jest rozwój działalności gospodarczej 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Konieczność powszechnego kształcenia ekonomicznego 
wszystkich uczestników procesów społeczno-gospodarczych, jest szczególnie istotna współcześnie,   
w warunkach dużej zmienności otoczenia. Obecnie szczególną rolę ogrywa światowa pandemia 
COVID-19, a także dynamicznie zmieniające się uwarunkowania związane z sytuacją geopolityczną, 
które często w odmiennym stopniu tworzą bariery, ale także oddziałują na możliwości rozwoju 
działalności gospodarczej w poszczególnych sektorach, podmiotach gospodarczych, a także różnego 
typu instytucjach państwowych i samorządowych.
W nawiązaniu do przedstawionych założeń przyjmujemy, że celem 19. Konferencji Naukowej będzie 
prezentacja koncepcji teoretycznych podstaw analizy zmian oraz wyników prac badawczych 
dotyczących uwarunkowań i modyfikacji kierunków działalności gospodarczej różnego typu podmiotów, 
a także działania władz krajowych i samorządowych.

 wygłoszą:
prof.  (University College London)
prof.UŁ dr hab.  (Uniwersytet Łódzki)

Konferencja będzie połączona z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, którego 
celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań 
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym.

 
Szczególnie zachęcamy do prezentacji swoich doświadczeń, wyników badań oraz opinii na temat: 

możliwości włączenia przedmiotu „biznes i zarządzanie” do przedmiotów maturalnych;
konieczności upowszechniania w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych.

polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na j. polski 
.

 prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa umieszczonego na stronie internetowej 
konferencji ( ) Referentów 
prosimy o dołączenie streszczenia referatu (do 300 wyrazów w języku wygłaszania referatu).

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, dr Łukasz Quirini-Popławski (Sekretarze Konferencji) 
e-mail: tel. +48 12 662 62 64, tel. +48 12 662 62 45

Referaty wprowadzające
Jacek Brant

Agnieszka Kurczewska

Przedsiębiorczość-Edukacja

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli, dyrektorów 
szkół, doradców metodycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych, 
samorządowych, innych instytucji oraz osoby zainteresowane problematyką przedsiębiorczości.

W końcowej części konferencji przewidziany jest specjalny program dla nauczycieli, w tym szczególnie 
nauczycieli przedsiębiorczości. Planuje się organizację dedykowanych warsztatów zarówno w formule 
stacjonarnej, jak i terenowej.

22 września 2022 r. – ostateczny termin rejestracji na konferencję
25 września 2022 r. – ostateczna akceptacja zgłoszeń
10-11 października 2022 r.– termin konferencji i ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
25 października 2022 r. – termin przesłania pełnych tekstów referatów do publikacji w czasopiśmie 

 (40 punktów wedle listy MEiN). Artykuły będą publikowane po   
otrzymaniu pozytywnych recenzji. Strona internetowa czasopisma 

n idei wprowadzenia w szkołach średnich przedmiotu szkolnego „biznes i zarządzanie”;

i z j. polskiego na j. angielski będzie dostępne podczas pierwszej sesji w pierwszym dniu konferencji)
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Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia krajowego i międzynarodowego
Entrepreneurship in Conditions of Changing National and International Environment

Aims of the Conference:

 

www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl   

Key dates:

 

przedsiebiorczosc@up.krakow.pl 

The basic factor of social, economic and cultural development of spatial systems of different scale, from 
national, through regional to the local scale, is development of economic activity and shaping entrep-
reneurial attitudes. The necessity of universal economic education of all participants of socio-economic 
processes is particularly important now, under conditions of a highly changeable environment. At the 
moment a special role is played by the global COVID-19 pandemic as well as a dynamically changing 
geopolitical situation, which often create barriers to some extent, but also influence opportunities for the 
development of economic activity in individual sectors, for economic entities, and various types of state 
and local government institutions.
With reference to the presented premises, we assume that the main goal of the 19th Scientific 
Conference will be presentation of theoretical foundations of an analysis of changes and results of 
research work on conditions and changes in the directions of economic activity of various entities as well 
as state and local government authorities.

The will be delivered by:
prof.  (University College London)
prof.UŁ dr hab.  (Uniwersytet Łódzki)

The conference will be combined with the 15th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers, which 
will aim at exchanging knowledge and experiences on current problems and challenges in teaching 
entrepreneurship on a primary, secondary and tertiary level.

We invite representatives of the scientific environment, teachers, school principals, methodology 
advisors, entrepreneurs, representatives of state and local government authorities, other institutions and 
people interested in topics related to entrepreneurship to participate in the conference. We encourage 
them to present their experiences, results of research and opinions, particularly on the following topics:

a possibility to include ”business and management” among the subjects that are part of the school-
leaving exam;
a necessity to disseminate economic knowledge and to shape entrepreneurial attitudes in the society.

Polish and English (simultaneous translation from English to Polish and 
Polish to English will be available during the first session of the first day of Conference).

 cipants are invited to fill e-form available at the Conference website 
( ) 

.

created on the basis of Conference 
presentations, after receiving positive reviews will be published in the journal 

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, dr Łukasz Quirini-Popławski (Conference Secretaries) 
e-mail: phone +48 12 662 62 64, +48 12 662 62 45

introductory papers 

Languages of the Conference:

Registration:
ndnot later than the 22  September 2022.

Articles
"Entrepreneurship - 

Education", www.p-e.up.krakow.pl

Additional information:

Jacek Brant
Agnieszka Kurczewska

 

n an idea of introduction of a school subject ”business and management” to secondary schools;
n

n

n

n

n
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In the final part of the conference special workshops, including both stationary and field forms, for 
teachers, especially entrepreneurship teachers, will be organised.

 – deadline of abstract submission
– deadline of notification of abstract acceptance

-11  October 2022 – conference days and payment for conference fee deadline
25  October 2022 – full paper submission deadline. 

parti
Those wanting to 

present a paper, please submit also a summary (in  300 words or less in English)

nd22  September 2022
th25  September 2022 
th th10
th



n  / PartnersPartnerzy

n  / Scientific Committee

n / Organizing Committee

Rada programowa

Komitet organizacyjny 

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący ), prof. dr hab. Bronisław Górz, prof. dr Anatol 
Jakobson, prof. dr Matthias Pilz, prof. dr Natalia M. Syssoeva, prof. dr Zdeněk Szczyrba,           
prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wojciech 
Piontek, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, prof.  UAM  dr hab. Anna Tobolska, prof. UEK dr hab. 
Krzysztof Wach, prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, dr Monika Borowiec-Gabryś, dr Roy Canning, 
dr Sławomir Dorocki, dr Wiesława Gierańczyk, dr Wioletta Kilar (zastępca przewodniczącego

), dr  Anna I. Szymańska, dr Krzysztof Wiedermann, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska

prof.. dr hab. Zbigniew Zioło (kierownictwo konferencji ), prof. UP dr hab. 
Wojciech Piontek, prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski,             
dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar (kierownictwo konferencji ), 
dr Monika Płaziak, dr Łukasz Quirini-Popławski (sekretarz ), dr Karolina Smętkiewicz,  
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (sekretarz ),  
mgr Agnieszka Gil, mgr Teresa Lasocka

/chair

/ 
deputy chair

/ chair of the conference

/ chair of the conference
/ secretary

/ secretary

Sekretariat konferencji / Conference Secretariat:

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p. 430 
tel. +48 12 662 62 64, +48 12 662 62 45 
e-mail: przedsiebiorczosc@up.krakow.pl

n Patronat honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego / 
Honorary Patronage: Witold Kozłowski -  Marshal of the Małopolska Region
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