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Komunikat I  

 
 

W imieniu Rady Naukowej uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji naukowo-

branżowej, której celem jest prezentacja najnowszych wyników prac badawczych i naukowych  

z  zakresu turystyki i gospodarki turystycznej oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń przedstawicieli 

nauki i praktyki gospodarczej na temat aktualnych zjawisk i tendencji na rynku turystycznym w Polsce i Eu-

ropie. 

Konferencja poświęcona będzie prof. dr hab. Andrzejowi Rapaczowi, wieloletniemu kierownikowi 

Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, współtwórcy jeleniogórskiej szkoły gospo-

darki turystycznej, naszemu mentorowi i mistrzowi naukowemu. 

  

  dr hab. Izabela Michalska-Dudek 

  Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej 
 
 

Problematyka konferencji 
 

 przedsiębiorczość i innowacje w turystyce 
 problemy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 
 konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów turystycznych 
 zrównoważony rozwój turystyki w obszarach recepcji turystycznej 
 współpraca na rzecz rozwoju turystyki 
 marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych 
 nowe technologie w gospodarce turystycznej 
 polityka UE a rozwój turystyki w regionie 



 kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej 
 metodologia badań rynku turystycznego 
 geograficzne aspekty rozwoju turystyki 
 interdyscyplinarne problemy turystyki 

 

Informacje  organizacyjne  

 
 Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2022 r. Spotkamy się w Hotelu Relaks w 

Karpaczu.  

 Zgłoszenia za pomocą formularza https://forms.gle/E1ughTLrBYNNBeoR7  

 Opłata konferencyjna 550 zł obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, obiady, przerwy 
kawowe, uroczystą kolację, udział w wycieczce i materiały konferencyjne. Dopłata do poko-
ju jednoosobowego 150 zł. 

 Proponujemy publikację referatów konferencyjnych jako artykuły w: 

a) Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (40 pkt wg listy ME-
iN 2022). Koszt publikacji 700 zł.  

b) Czasopiśmie Studia Periegetica (40 pkt wg listy MEiN 2022). Publikacja bezpłatna. 

 Wymogi wydawnicze dla Autorów http://pracenaukowe.ue.wroc.pl/?page_id=1337 lub 
https://studia-periegetica.com 

 Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie we wskazanym terminie opłaty kon-
ferencyjnej w wysokości stosownej do zadeklarowanej formy uczestnictwa. 

 
Ważne daty: 
 
28.02.2022 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji za pomocą formularza  
https://forms.gle/E1ughTLrBYNNBeoR7  

04.03.2022 r. – wstępna akceptacja streszczeń i problematyki wystąpień. 

31.03.2022 r. – termin dokonania opłaty konferencyjnej i opłaty za publikację. 

30.04.2022 r. – termin nadsyłania gotowych artykułów (UWAGA! Przez Wydawnictwo przyjmowa-
ne są wyłącznie artykuły przysłane w formie elektronicznej w systemie SENIR, który jest dostępny 
na stronie: https://review.ue.wroc.pl. Artykuły będą publikowane sukcesywnie, według terminu 
nadsyłania w kolejnych numerach Prac Naukowych UEW. 

23-24.05.2022 r. – konferencja. 

Opłatę konferencyjną oraz za publikację należy przesyłać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu nr 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 z dopiskiem „Konferencja - Gospodarka Tu-
rystyczna + nazwisko uczestnika”. Jeżeli faktura ma być wystawiona na uczelnię, wpłata musi być 
dokonana z konta bankowego uczelni!! 

 

 



Miejsce Konferencji: 

Hotel Relaks 
ul. Obrońców Pokoju 4, 58-540 Karpacz 

tel. +48 75 648 06 50 
www.hotel-relaks.pl  

 
Kontakt: 
 

dr hab Piotr Gryszel, prof. UEW, tel. 608 463 455,  
dr Daria Jaremen, tel. 501475294 

e-mail: konferencja_turystyczna@ue.wroc.pl 
 
 


