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KONFERENCJA NAUKOWA 
 

organizowana przez 
 

KATEDRĘ METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE 

we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie 

 

pt. „ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI W ERZE 

CYFROWEJ. WYZWANIA, TRENDY, KONCEPCJE” 

 

Konferencja połączona jest z jubileuszem 50-lecia  

pracy zawodowej prof. dr hab. Janusza Czekaja 
 

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął  

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
 

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur 

 

 

Termin i miejsce konferencji: 
 

14-16 września 2023 roku 
 

Zakopane, Hotel „Logos” 

ul. Grunwaldzka 10 
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Cele i tematyka konferencji 
 

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja 

naukowa na temat wyzwań, trendów oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju organizacji  

w warunkach gospodarki cyfrowej.  

 

Rozwój społeczno-gospodarczy w ostatnich dwóch dekadach determinowany był przez 

procesy cyfryzacji. Związane są one z przyspieszeniem i nasileniem stosowania technologii 

cyfrowych zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, 

jak również konsumentów i obywateli. Okres ten powszechnie określany jest jako 

gospodarka cyfrowa lub w szerszym, ogólnospołecznym wymiarze, era cyfrowa. Nowe 

technologie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, zjawisko chmury obliczeniowej, internet 

rzeczy czy automaty i roboty, poprzez zwiększanie wydajności pracy, możliwość kreowania 

nowych modeli biznesowych, sieciowości, tworzą niespotykane do tej pory możliwości dla 

rozwoju organizacji. Z drugiej strony powodują konieczność zmian i podążania za tymi 

rozwiązaniami, co stwarza różnego rodzaju problemy i wyzwania organizacyjne. Tematyka 

konferencji dedykowania jest funkcjonowaniu organizacji w warunkach związanych  

z szansami, ale także wyzwaniami, jakie implikuje era gospodarki cyfrowej, wpisującymi się 

w szczególności w następujące obszary problemowe: 

 koncepcje i metody zarządzania w erze cyfrowej 

 innowacyjne modele biznesowe  

 źródła konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej w gospodarce cyfrowej 

 automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych  

 systemy informacyjne i informatyczne w zarządzaniu  

 kompetencje pracowników ery cyfrowej 

 kapitał intelektualny współczesnych organizacji 

 sztuczna inteligencja w przemyśle 4.0 

 organizacje typu SMART 

 Digitial Era Governance  

 e-administracja 

 internet rzeczy 

 praca zdalna 

 zarządzanie wiedzą w erze cyfrowej 

 motywowanie pracowników wiedzy 

 rozwój organizacji po pandemii COVID-19 

 wyzwania ery postcyfrowej 
 

Szczególnym wydarzeniem konferencji będzie uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy 

zawodowej prof. dr hab. Janusza Czekaja, wieloletniego Kierownika Katedry Metod 

Organizacji i Zarządzania, Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członka 

Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń 

studentów oraz młodych pracowników nauki, Badacza zasłużonego dla rozwoju nauk  

o zarządzaniu w Polsce.  

 

 Ramowy program konferencji 
 
W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne, w tym inauguracyjna  

i podsumowująca, tematyczne sesje panelowe oraz sesja jubileuszowa. Obok obrad 

konferencyjnych zaplanowano uroczystą kolację, wycieczkę w góry oraz kolację góralską. 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym. 
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Rada programowa konferencji 
 

Przewodniczący Rady: Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK 
 
Członkowie Rady: 
Dr hab. Piotr Buła, prof. UEK 
Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK 
Prof. dr hab. Szymon Cyfert 
Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ 
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
Dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB 
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 
Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. PW 
Prof. dr hab. inż. Marian Hopej 
Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk 
Prof. dr hab. Jarosław Karpacz 
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz 
Prof. dr hab. Dagmara Lewicka 
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski 
Prof. dr hab. Agnieszka Szpitter 
Dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK 
Prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz 
Prof. dr hab. Czesław Zając 
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 
 

Kalendarium konferencji 
 

Ze względu na rygory i złożoność procesu wydawniczego uprzejmie prosimy  

o przestrzeganie przedstawionego poniżej harmonogramu: 

 

Data Opis 

Do 31 marca 2023 Elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na 

stronie: https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl  

Do 15 kwietnia 2023 Dokonanie opłaty za udział w konferencji  

Do 20 maja 2023 Przesłanie tekstu referatu zgodnie z wymogami redakcyjnymi 

na adres: kamoz@uek.krakow.pl  

Początek września 2023 Przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji  

14-16 września 2023 Konferencja w Zakopanem 

 

Publikacje konferencyjne 
 

Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w monografii (20 pkt. 
rozdział) lub w jednym z poniższych czasopism: 

 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review 

of Economics and Management (70 pkt. / ISSN: 1898-6447, e-ISSN: 2545-3238), 

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl (artykuły w j. polskim lub j. angielskim) 

 International Journal of Contemporary Management (70 pkt. / eISSN 2449-8939), 

https://sciendo.com/journal/IJCM (artykuły tylko w j. angielskim) 

 Forum Scientiae Oeconomia, (70 pkt. / ISSN 2300-5947), 

https://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso (artykuły tylko w j. angielskim) 

 Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, (40 pkt. / ISSN:0137-

5466; eISSN:2300-2530), (artykuły w j. polskim lub j. angielskim) 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/Strony/default.aspx  

https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl/
mailto:kamoz@uek.krakow.pl
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/
https://sciendo.com/journal/IJCM
https://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/Strony/default.aspx
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 Przegląd Organizacji, (40 pkt. / ISSN: 0137-7221), https://przegladorganizacji.pl, 

(artykuły w j. polskim lub j. angielskim) 

 Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (FoE) (40 pkt. / eISSN 2353-

7663), https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe (artykuły w j. polskim lub j. angielskim) 

 Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (40 pkt. / ISSN: 1898-3529, e-ISSN: 

2658-1116), https://publicgovernance.pl/index.php/zpub (artykuły tylko w  

j. angielskim) 

 Social Entrepreneurship Review (SER) (40 pkt. / ISSN 2720-7277), 

https://ser.uek.krakow.pl/index.php/ser (artykuły tylko w j. angielskim) 

 Journal of Positive Management (40 pkt. / ISSN 2083-103X, e-ISSN 2392-1412), 

https://apcz.umk.pl/JPM (artykuły tylko w j. angielskim) 

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie, (40 pkt. / ISSN 

1899-8658), https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/cms/MAINPAGE  

(artykuły tylko w j. polskim) 

 

Kwalifikacja referatów do publikacji w wybranych czasopismach zostanie dokonana przez 
komitety redakcyjne czasopism. Teksty powinny zostać przygotowanie zgodnie z wymogami 
merytorycznymi i redakcyjnymi, określonymi przez redakcję wybranego czasopisma. 
Warunkiem publikacji referatu jest również uzyskanie pozytywnych recenzji (double-blind 
review). Referaty w czasopismach zostaną opublikowane po konferencji, zgodnie  
z harmonogramami wydawniczymi czasopism.   
 
Planowane jest również wydanie monografii naukowej w j. polskim, w której referaty 
konferencyjne zostaną opublikowane w formie rozdziałów (20 pkt. – wydawnictwo z listy 
MEiN). Monografia zostanie wydana do końca 2023 roku. Wymogi edytorskie, dotyczące tej 
publikacji zostały przedstawione na stronie internetowej konferencji: 
https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl  
 
Prosimy o deklarację miejsca publikacji referatu na etapie przesyłania pracy oraz 
przygotowanie go zgodnie z wymogami redakcyjnymi wydawnictwa.  
 

Opłata konferencyjna 
 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, publikację referatu, zakwaterowanie  

(2 noclegi), wyżywienie oraz imprezy towarzyszące:  

 

 Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 

 2200 zł netto (dla uczestników pokrywających opłatę ze środków publicznych), 

 2706 zł brutto (pozostali uczestnicy). 

 Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym 

 1900 zł netto (dla uczestników pokrywających opłatę ze środków publicznych), 

 2337 zł brutto (pozostali uczestnicy). 
 

Uczestników konferencji pokrywających opłatę ze środków publicznych prosimy  

o wypełnienie oświadczenia zamieszczonego na stronie konferencji, podpisanie przez 

Kierownika jednostki organizacyjnej i przesłanie skanu na adres kamoz@uek.krakow.pl  
 

Opłaty prosimy wnosić do dnia 15 kwietnia 2023 roku na konto: 

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków 

Nr rachunku: 26 1600 1013 1821 3894 5000 0004 

Tytuł wpłaty: KMOIZ 2023, Imię Nazwisko 

https://przegladorganizacji.pl/
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe
https://publicgovernance.pl/index.php/zpub
https://ser.uek.krakow.pl/index.php/ser
https://apcz.umk.pl/JPM
https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl/
mailto:kamoz@uek.krakow.pl
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Miejsce konferencji 
 
Hotel LOGOS*** w Zakopanem, ul. Grunwaldzka 10, http://www.logos-zakopane.pl. 

 

 

Hotel jest zlokalizowany w centrum Zakopanego (ok. 300 m od Krupówek). 

Hotel oferuje uczestnikom konferencji bezpłatnie program SPA, który obejmuje: jacuzzi, 

siłownię, studio cardio, łaźnię parową, saunę fińską. 

 
Komitet organizacyjny konferencji 

 
Dr inż. Maciej Walczak – Przewodniczący Komitetu 
Dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK 
Dr Hubert Obora 
Dr Michał Teczke 
Dr Angelika Wodecka-Hyjek 
Mgr Klaudia Blachnicka 
Mgr Monika Pasik 
Mgr inż. Katarzyna Sułek 
Mgr Monika Stachowicz (Sekretariat Katedry) 
 

Kontakt w sprawach organizacyjnych 
 

Bieżące informacje o konferencji są dostępne na stronie konferencji 

https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl  

W sprawach związanych z konferencją prosimy kontaktować się z Komitetem 

Organizacyjnym: 

tel. (+48) 12 29 35 357 (Sekretariat Katedry), kamoz@uek.krakow.pl 

tel. (+48) 12 29 37 463 (Sprawy finansowe – Fundacja UEK), fundacja@uek.krakow.pl 

 

http://www.logos-zakopane.pl/
https://konferencjakmoiz.uek.krakow.pl/
mailto:kamoz@uek.krakow.pl
mailto:fundacja@uek.krakow.pl

