
Ramowy program konferencji:  

"Przedsiębiorstwo XXI  wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania"  

5 grudnia 2017 roku, CNTI, sala 2/19@ 

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 

8:00 – 9:15   Rejestracja uczestników 

 

9:15 – 9.30   Rozpoczęcie konferencji 

 

9:30 – 11.30 Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Niepewność – 

zarządzanie wiedzą - rynek pracy (prowadzący Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz) 

Dr Agnieszka Dziubińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) „Foresight strategiczny 

– od redukcji do absorpcji niepewności” 

Dr Anna Bagieńska ( Politechnika Białostocka) „Raportowanie zintegrowane w kreowaniu 

wizerunku pracodawcy – ocena praktyk polskich przedsiębiorstw” 

Dr Anna Dolot (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Młode pokolenie w procesie 

poszukiwania pracy – wybrane zagadnienia – wyniki badań empirycznych” 

Dr Zofia Gródek-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Małgorzata Luc 

(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Instrumenty wsparcia ochrony własności 

intelektualnej przedsiębiorstw na przykładzie sieci Enterprise Europe Network 2013-2014” 

Dr Helena Bulińska-Stangrecka (Politechnika Warszawska) „Wpływ zaufania organizacyjnego na 

dzielenie się wiedzą w organizacjach IT” 

 

11:30 – 12.00   Przerwa na kawę 

 

 

 

 



12:00 – 14:00  Przedsiębiorstwo XXI wieku – nowe modele biznesowe, kreatywność, 

specyfika kultur narodowych (prowadzący prof. dr hab. Jan Duraj) 

 

Dr inż. Elżbieta Marcinkowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) „Czynnki 

kształtujące przebieg crowdsourcingu” 

Dr Katarzyna Caban – Piaskowska, dr Marcin Mielczarek (Akademia Sztuk Pięknych w 

Łodzi) „Design management jako narzędzie branży artystycznej – upgrade warsztatu 

współczesnego twórcy” 

Dr Katarzyna Jabłońska – Karczmarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

„Ocena pozycji konkurencyjnej wybranych spółek akcyjnych przemysłu spożywczego” 

Dr Maria Roszkowska – Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) „Wpływ kultur 

narodowych na postrzeganie wartości masowej kastomizacji przez klientów” 

Mgr Piotr Nowak (Doxa Capital sp. z o.o.) ”Innowacyjność przedsiębiorstw w Islamskiej 

Republice Iranu – wpływ sankcji gospodarczych” 

 

14:00 – 15:00  Uroczysty obiad  

 

15:00 – 17:00 Małe i średnie firmy w gospodarce – uwarunkowania rozwoju 

(prowadzący prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski) 

Dr Magdalena Ratalewska (Uniwersytet Łódzki) „Przedsiębiorczość i doradztwo MSP w 

sektorach kreatywnych” 

Dr inż. Łukasz Wściubiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Współpraca 

międzyorganizacyjna a działalność innowacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – 

wyniki badań empirycznych” 

Dr Paweł Głodek (Uniwersytet Łódzki) „Współpraca w ramach procesu doradztwa dla małej 

firmy” 

Mgr Karolina Białek (Politechnika Białostocka) „Analiza porównawcza sytuacji finansowej 

spółki przed i po publicznej emisji akcji” 

Mgr Agnieszka Drews (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Finansowanie 

działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”  

 

17:00 – 17:30  Podsumowanie obrad. Zamknięcie konferencji 


