
 

 

 

 

 
 

 

KIERUNKI ODBUDOWY WARTO ŚCI   
PRZEDSIĘBIORSTW I SYSTEMU FINANSOWEGO  

 

Gdańsk – Sztokholm – Gdańsk 
 

Szanowni Państwo, 
zapraszamy do udziału w JUBILEUSZOWEJ – X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie 
wartością przedsiębiorstw i instytucji finansowych”  organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, 
Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej. 

W imieniu organizatorów 
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński 

 

Rada Programowa Konferencji 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński       Prof. dr hab. Andrzej Herman       Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz Prof. dr hab. Ryszard Wierzba 
 

Problematyka Konferencji 
 
 

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie problematyce odbudowy wartości przedsiębiorstw oraz 
systemu finansowego po okresie wstrząsu i perturbacji na globalnym rynku finansowym. Nauczeni kolejnymi 
doświadczeniami pragniemy podczas tegorocznej konferencji rozwinąć i zweryfikować postawione w ubiegłych 
latach hipotezy, związane z dylematami zarządzania wartością w różnych fazach cykli koniunkturalnych  
w gospodarce, a także z koniecznością stałej reorganizacji strategii przedsiębiorstw działających  
w niestabilnym otoczeniu rynkowym. W gospodarce istnieje zauważalny związek zachodzący pomiędzy 
sprawnością i efektywnością funkcjonowania systemu finansowego, a zdolnością przetrwania przedsiębiorstw na 
rynku. Dlatego też tegoroczna problematyka konferencji skupiona będzie w dwóch poniżej zaprezentowanych 
nurtach: mikro- i makroekonomicznym. 
 

Priorytety programowe i tematyka referatów 
 
 

1. Odbudowa wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu 
� Narzędzia i metody wspierania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu 
� Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i programy naprawcze, procesy upadłościowe 
� Działania innowacyjne w okresie dekoniunktury 
� Czynniki konkurencyjności w zmieniających się warunkach otoczenia 
� Zarządzanie ryzykiem w okresie kryzysowym 
� Rola wierzycieli w działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu 
2. Przywracanie stabilności systemu finansowego 
� Odbudowa wartości banków 
� Doskonalenie architektury sieci bezpieczeństwa finansowego 
� Ryzyko systemowe na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej 
� Polska wobec nowych wyzwań regulacyjnych i instytucjonalnych 
� Hazard moralny na rynkach finansowych - beneficjenci i płatnicy 
 

 

www.konferencja.wzr.pl 
 

    



 

 

 

 

 

 
 

 

KIERUNKI ODBUDOWY WARTO ŚCI   

PRZEDSIĘBIORSTW I SYSTEMU FINANSOWEGO  
 

Miejsce i termin konferencji 
 
 

Konferencja odbędzie się w trakcie rejsu do Szwecji na promie Polferries w terminie 24-27.IX.2010 r. 
Szczegółowy plan obrad oraz opis atrakcji towarzyszących konferencji został zamieszczony na stronie 
internetowej: www.konferencja.wzr.pl. 
 
 

Kalendarium przygotowań 
 

Zgłoszenie udziału oraz propozycji tytułu referatu do 16 maja 2010 r. 

Ostateczny termin dokonania wpłaty do 16 maja 2010 r. 

Przesłanie referatu w postaci elektronicznej*) do 13 czerwca 2010 r. 
 

*)  Wymogi edytorskie i szablon dla autorów artykułów znajdują się na stronie: www.konferencja.wzr.pl  
 

Publikacja konferencyjna 
 

Artykuły zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego”, znajdujących się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (4 punkty). 
 

Koszt konferencji 
 

Koszt uczestnictwa w konferencji uzależniony jest od wyboru opcji zakwaterowania na promie: 
� 1.450 zł – kabina 2-osobowa 
� 1.900 zł – kabina 1-osobowa 
Cena konferencji obejmuje: udział w obradach, publikację artykułu, rejs promem Polferries, wyżywienie oraz  
udział w wycieczce do Sztokholmu. 
 

Koszt publikacji artykułu w materiałach konferencyjnych (bez uczestnictwa) wynosi 800 zł. 
 

 

Komitet Organizacyjny 
 

Konferencja „Zarz ądzanie wartością” 
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

81-824 Sopot,  ul. Armii Krajowej 101 
Tel./fax. (0-58) 523-11-69,  

tel. (0-58) 523-14-61 
e-mail: aantonowicz@wzr.pl  

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na konto: 
Bank PEKAO  S.A. IV o/Gdańsk nr 35124012711111000014925388 

Koniecznie z dopiskiem „konferencja k-215-0” oraz podaniem nazwisk uczestników 
 
Wymogi edytorskie · Szablon artykułu · Harmonogram sesji plenarnych · Szczegółowy plan wycieczki 

www.konferencja.wzr.pl 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w X konferencji naukowej z cyklu 
ZARZĄDZANIE  WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

„Kierunki odbudowy wartości przedsiębiorstw i systemu finansowego” 
 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dnia 16 maja 2010 r. drogą elektroniczną na adres mailowy  
koordynatora konferencji: dr Alicji Antonowicz - mail: aantonowicz@wzr.pl  

 
Imię .................................................. Nazwisko................................................ 

Tytuł, stopień naukowy.................................................................................... 

Zgłaszam uczestnictwo w  konferencji*): 

bez referatu    z referatem 

Proszę o rezerwację noclegów na promie*): 

w kabinie 1-osobowej          w kabinie 2-osobowej 

*) Proszę zaznaczyć odpowiednie warianty. 
 

Tytuł przygotowywanego referatu:  ............................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
(podpis uczestnika) 

Instytucja............................................................................................................. 

Adres .................................................................................................................. 

NIP płatnika .................................... 

Tel.: .................................................    Fax.:. .............................................. 

e-mail: ................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia*): ................................................................................... 
 
*) Dane wymagane przez Przewoźnika PŻB 
 
 
Opłatę za udział zobowiązuję się przekazać na konto: 
Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a 
Bank PEKAO  S.A. IV o/Gdańsk nr 35124012711111000014925388 
Koniecznie z dopiskiem „konferencja k-215-0”  oraz podaniem nazwisk uczestników. 
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na karcie zgłoszenia dla potrzeb 
niezbędnych do działalności statutowej UG zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  
z dnia 29.08.1997. 

 
                                                                  ...........................................       
                                                                  (podpis osoby upoważnionej) 
 

Karta zgłoszenia dostępna jest także na stronie internetowej: www.konferencja.wzr.pl 


