
 

 

 
 

 

 

 

 

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU 

ww  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEJJ  KKOONNFFEERREENNCCJJII  NNAAUUKKOOWWEEJJ  

PPOOLLSSKKAA  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCZZAA..  
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CEL KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w ramach II Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości 

i Innowacji.  

Organizatorzy pragną podjąć debatę nad stanem polskiej gospodarki  

i przedsiębiorczości Polaków - w ujęciu historycznym, w sytuacji obecnej oraz 

w najbliższej przyszłości.  

Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników 

naukowych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza prawa, historii, socjologii, 

politologii i ekonomii.  

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

1. Panel prawny: system prawa, normy i przepisy prawa stanowionego w zakresie 

kontekstualizowanym praktyką życia gospodarczego; przepisy prawne 

determinujące prowadzenie działalności gospodarczej i obrót handlowy 

 

2. Panel historyczny: gospodarka na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – 

rozwój i przejawy życia gospodarczego; polska myśl ekonomiczna; historia 

polskich przedsiębiorców i przedsiębiorstw 

 

3. Panel politologiczny: polityka gospodarcza państwa polskiego; sposoby, środki 

i cele oddziaływania państwa na gospodarkę; programy społeczno-gospodarcze 

partii politycznych; gospodarka Polski w Unii Europejskiej oraz na tle gospodarek 

innych krajów członkowskich; Polska a strefa euro 

 

4. Panel ekonomiczny: funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce, 

bankowość, finanse przedsiębiorstw, instytucje i rynki finansowe, rachunkowość 

małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój lokalny i regionalny 

 

 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2013 roku, w sali 208 

Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

(Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin). 

2. Obrady będą prowadzone w formie referatów na sesjach plenarnych, 

w sekcjach problemowych. Organizatorzy przeznaczają do 15 minut na każde 

wystąpienie.  

3. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału 

poprzez przesłanie formularza z tytułem referatu i abstraktem (1000-2000 

znaków) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. 

OPŁATY 

Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 50 zł. Opłatę konferencyjną należy 

wnieść na konto: 

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club 

Plac Żelaznej Bramy 10 

00-136 Warszawa 

Idea  Bank 

50 1950 0001 2006 0379 3468 0002 

Z dopiskiem: Region Lublin, Opłata konferencyjna, Imię i nazwisko 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają udział w obradach, materiały 

konferencyjne, serwis kawowy i obiad. Zainteresowanych pomocą w  rezerwacji 

noclegów prosimy o kontakt z organizatorami.  

TERMINY 

24 listopada – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji 

26 listopada – termin poinformowania  o przyjęciu zgłoszonych referatów 

30 listopada – ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby 

zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji 

11 grudnia – rozpoczęcie Konferencji 

 

ORGANIZATOR 

Studenckie Forum Business Centre Club – fundacja powstała przy Business 

Centre Club i działająca przy najlepszych i największych polskich ośrodkach 

akademickich. Jej misją jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz 

aktywizacja młodych ludzi. 

Uczelniany Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II – poprzez swoje organy reprezentuje wszystkich studentów KUL, zajmuje 

się animacją życia akademickiego na Uczelni. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – fundacja, której ideą jest 

stworzenie w Polsce najlepszego  i najefektywniejszego systemu testowania 

pomysłów biznesowych. Pozwala otworzyć i prowadzić własny biznes 

w najszybszy, najtańszy i najmniej ryzykowny sposób.  

KONTAKT 

Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sfbcc.lublin@gmail.com.  

Możliwy jest też kontakt telefoniczny lub mailowy: 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 

Krzysztof Osewski  tel. 885-682-042.  

   krzysztofosewski@gmail.com 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego LFPiI: 

Tomasz Tokarski   tel. 531-537-573 

   tomasz.tokarski@przedsiebiorca.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 


