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Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowo-Praktycznej 

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny,

 która odbędzie się w dniach 29-30.04.2015 r. w Nielbarku

Planowane  wydarzenie  umożliwi  wymianę  poglądów  naukowych  oraz  rozwiązań 
praktycznych w zakresie doskonalenia współpracy pomiędzy kierującymi jednostkami samorządu 
terytorialnego a lokalnym biznesem.

Tematyka  konferencji  wychodzi  naprzeciw aktualnym problemom i  wyzwaniom stojącym 
przed  jednostkami  samorządu  terytorialnego  i  przedsiębiorcami,  m.in.  w aspekcie  współpracy 
dającej wymierne efekty obu stronom.

Na  konferencję  w  szczególności  zapraszamy  przedstawicieli  nauki,  przedsiębiorców, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu oraz wszystkich 
zainteresowanych proponowaną problematyką.

Centralne  miejsce  w działaniach  na  rzecz  rozwoju  lokalnego  powinno  zajmować  kreowanie  
i  stymulowanie  rozwoju  gospodarczego. Jednym  z  ważnych  zadań  samorządów  lokalnych  
w stymulowaniu  rozwoju gospodarczego  jest  tworzenie  dogodnych  warunków do działalności 
przedsiębiorstw na terenie gminy (m.in. tworzenie dogodnych uwarunkowań lokalizacyjnych dla 
rozwoju  lokalnego  sektora  gospodarczego).  Działania  władz  lokalnych  w  zakresie  wspierania 
przedsiębiorczości  w dalszej  perspektywie  powinny  wykazać  się  konkretnymi  efektami,  które 
przejawiają się: wzrostem zatrudnienia ogółem, wzrostem inwestycji na terenie gminy i dochodów 
własnych wypracowanych przez gminę,  zróżnicowaniem gospodarki lokalnej,  wzrostem liczby 
podmiotów  gospodarczych,  a  w  dalszej  perspektywie  –  wzrostem  zamożności  społeczności 
lokalnej.

Cele merytoryczne konferencji

1. Identyfikacja barier i możliwości związanych z planowaniem, zakładaniem 
i prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Wskazanie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą.
3. Identyfikacja  i  ocena  potencjału  pozytywnych  współzależności  przedsiębiorców  i  władz 

lokalnych.

Cele praktyczne

1. Wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z przedsiębiorczością 
gospodarczą.

2. Nawiązanie i/lub kontynuowanie współpracy naukowców z przedsiębiorcami 
i władzami lokalnymi.



Rada Naukowa Konferencji

Prof. dr hab. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Marek Marks – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Dr  hab.  Renata  Marks-Bielska,  prof.  nadzw.  UWM  –  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie 
Dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie
Dr  hab.  Renata  Przygodzka,  prof.  nadzw.  UwB  –  Uniwersytet  w  Białymstoku,  Wiceprezydent 

Białegostoku 
Dr hab. inż. Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN
Prof. dr Jan Žukovskis – Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Komitet Organizacyjny

Mgr inż. Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik – przewodniczący
Mgr Beata Małek – sekretarz 
Mgr Anna Karbowska
Dr inż. Stanisław Bielski
Dr inż. Michał Markowski

Adres konferencji:

Do  korespondencji:  Urząd  Gminy  Kurzętnik,  ul.  Grunwaldzka  39,  13-306  Kurzętnik,  
Tel. 56 47 405 15, kom. 533 646 181, mail: beata.malek@kurzetnik.pl

z dopiskiem Konferencja 2015

Miejsce konferencji: Hotel Nielbark, Nielbark 89 K, 13-306 Kurzętnik

Kontakt: Beata Małek, Tel. 56 57 405 15, kom. 533 646 181, mail: beata.malek@kurzetnik.pl 

Publikacja naukowa

Dostarczone przez Państwa referaty,  po uzyskaniu pozytywnych  recenzji  i  zaakceptowaniu  do 
druku,  zostaną  opublikowane  w recenzowanej  monografii  (artykuły  prosimy przygotować  wg 
załączonych wymogów redakcyjnych)

Harmonogram konferencji:

Do 15.03.2015 r. – nadsyłanie zgłoszeń 

Do 30.03.2015 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów

Do 15.04.2015 r.  – wniesienie opłaty konferencyjnej 

29-30.04.2015 r.   – konferencja

mailto:beata.malek@kurzetnik.pl
mailto:beata.malek@kurzetnik.pl


Opłata konferencyjna wynosi, w zależności od wybranej opcji:

1) Udział  w  konferencji  i  opublikowanie  referatu  (oraz  koszty  udziału  w  obradach  

i wyżywienia w dn. 29-30.04.2015 r., imprez towarzyszących w dniach 29-30.04.2015 r.): 

500,00 zł

2) Udział w konferencji bez referatu (oraz koszty udziału w obradach i wyżywienia w dn. 29-

30.04.2015 r., imprez towarzyszących w dniach 29-30.04.2015 r.): 320,00 zł

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są (konieczne zgłoszenie – liczba bezpłatnych miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń):

- Prelegenci z referatami zamawianymi

- Przedstawiciele samorządów

- Przedsiębiorcy 

-  Uczniowie  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Kurzętniku,  Zespołu  Szkół  w  Marzęcicach, 

Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wraz z opiekunami, Młodzieżowa Rada 

Gminy w Kurzętniku: 

3) Opublikowanie referatu w recenzowanej monografii: 180,00 zł

Licząc na Państwa udział w naszej konferencji, prosimy równocześnie 
o rozpowszechnienie informacji o niej wśród Współpracowników.

                                  Z wyrazami szacunku

                                 w imieniu organizatorów

                                Wójt Gminy Kurzętnik

                                 Wojciech Dereszewski



KARTA ZGŁOSZENIA
Konferencja Naukowo-Praktyczna

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny
Nielbark, 29-30 kwietnia 2015 r.

Imię

Nazwisko

Tytuł / 
stopień/funkcja

Instytucja

Adres

Tel., e-mail

                                    Zwolnienie z opłaty (postaw X z przodu)

Płatnik: (dane do faktury)

Nazwa

Adres

NIP

Zgłaszam uczestnictwo bez artykułu (postaw X z przodu)   

Zgłaszam uczestnictwo z artykułem (postaw X z przodu)

Zgłaszam artykuł   (postaw X z przodu)

Tytuł artykułu

Rezerwuję nocleg – (postaw X z przodu przy odpowiedniej dacie). Istnieje możliwość 
przedłużenia  pobytu  na  weekend  majowy.  Uczestnicy  konferencji  będą 
zakwaterowani  
w jednym z poniższych obiektów:  

D&D Kompleksowa Obsługa Imprez Okolicznościowych Danuta Polak, Brzozie 
Lubawskie 116, 13-306 Kurzętnik

Zajazd nad Drwęcą, ul. Mikołaja Kopernika 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Hotel Kalchem, Brzozie 157, 87-313 Brzozie



Uczestnik pokrywa koszty noclegów we własnym zakresie. 

28/29.04

29/30.04

30.04/01.05

01.05/02.05

02.05/03.05

Data Podpis

Wypełnioną kartę zgłoszenia  proszę przesłać na adres:

Beata Małek (Konferencja)
Urząd Gminy Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik

Lub drogą mailową: mail: beata.malek@kurzetnik.pl

mailto:beata.malek@kurzetnik.pl
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