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Poniedziałek, 7 października 2013 r. / October 7th, 2013, Monday 

 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants 

10.00 Otwarcie konferencji / Opening of the Conference 

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Welcome address by representatives of the organizers 

Otwarcie obrad - J.M. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
/ Opening of the conference – Rector of Pedagogical University of Cracow 

10.15 – 10.45 Referat wprowadzający / Keynote speaker 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Problemy naukowo-dydaktyczne 
międzynarodowych konferencji naukowych cyklu „Przedsiębiorczość - Edukacja” / Research and teaching 
problems of international scientific conferences on "Entrepreneurship - Education" 

 

10.45 – 12.15 Sesja 1 / Session 1 

Dr inż. Łukasz Wściubiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przedsiębiorczość jako odpowiedź na 
narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw / Entrepreneurship as a response to the 
increasing turbulence of contemporary business environment 

Prof. dr hab. Hanna Mizgajska, mgr Dorota Płóciennik (Uniwersytet Pedagogiczny we Wrocławiu), Wpływ cech 
społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski/ 
Influence of  social and demographic features on the business management methods of women and men on the 
case of the Wielkopolska region 

Dr Bernard Bińczycki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość a dehumanizacja pracy/ 
Entrepreneurship and the dehumanization of work 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk,  dr inż Jerzy Janczewski. (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), 
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w branży motoryzacyjnej w Polsce / Conditions for the development 
of entrepreneurship in the automotive Branch in Poland 

Dr inż. Danuta Janczewska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Znaczenie zarządzania marketingowo-
logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw - ujęcie regionalne / Significance 
of marketing-logistic management in creation of enterpreneurship of micro enterprises –regional approach 

Dyskusja / Discussion 

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break 

 

12.45 – 14.00 Sesja 2 / Session 2 

Dr Monika Płaziak, Dr Anna Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Klasyczne czynniki w procesie 
lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach / Classical factors in enterprise location process on 
selected examples 

Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Czynniki rozwoju światowych korporacji informatycznych 
/ Factors of development of global information technology corporations 

Mgr Anita Perska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydatki inwestycyjne jako instrument wpierania 
przedsiębiorczości / Investment expenditures as a tool to support entrepreneurship 

Dr inż. Roman Martyna (Laboratorium "LRM") Innowacyjną wiedzę można i trzeba zamieniać na produkty i 
pieniądze. To się da zrobić - mój pozytywny przykład / It is possible to turn knowledge and innovation into 
products and money. This is what I’ve done 

Dyskusja / Discussion 

 

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch 

 



15.00 – 16.30 Sesja 3 / Session 3 

Mgr Tomasz Groszkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Działalność gospodarcza w wielofunkcyjnym 
rozwoju obszarów wiejskich / Business activity in the multifunctional development of rural areas 

Mgr Celina Gabińska (Dąbrowa Białostocka), Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich 
Podlasia / Entrepreneurship as determinant of rural areas development in Podlasie  

Dr Jacek Petryszyn (Uniwersytet Śląski), Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy 
województwa śląskiego / Characteristics of deficit and surplus sectors of the labour market in Silesian 
voivodship 

Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” 
istotnym czynnikiem kształtującym gospodarkę regionu / Starachowice Special Economic Zone - important 
factor shaping the region's economy  

Mgr Marcin Gaweł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów 
przestrzennych na przykładzie pozyskiwania środków unijnych w wybranych gminach województwa 
podkarpackiego / The role of entrepreneurship in the development of spatial systems on the example of 
acquisition EU funds in selected communes of Podkarpackie voivodship 

Dyskusja / Discussion 

 

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa / Coffee break 

 

16.45- 18:00 Sesja 5 / Session 5 

Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Aktywność europejskich koncernów 
motoryzacyjnych na rynkach Argentyny i Brazylii jako czynnik przyspieszający integrację w ramach Mercosur 
oraz współpracę z Unią Europejską/ Activity of the European automotive companies on the Argentina and Brazil 
market as an agent accelerating integration in the Mercosur and cooperation with the European Union 

Dr Sławomir Dorocki, Mgr Paweł  Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Uwarunkowania edukacyjne 
przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji  / Educational conditions of spatial diversity 
of entrepreneurial attitudes in France 

Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Przedsiębiorczość mieszkańców wybranych 
regionów turystycznych Kuby/ Entrepreneurship of population living in selected tourist regions of Cuba 

Dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozkład przestrzenny uzdrowisk w Karpatach 
Ukraińskich – ujęcie czasowe / The spatial distribution of health resorts in the Ukrainian Carpathians – time 
approach 

Dyskusja / Discussion 

 

19.00  Uroczysta kolacja - Restauracja  
Conference Reception  

 

Wtorek, 8 października 2013 r. / October 8th, 2013, Tuesday 

 

9.00 – 10.30 Sesja 6 / Session 6* 

Dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw a 
ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej  / The Europeanization of small and medium-
sized enterprises and their function in the spatial systems of the European Union  

Dr Jacek Strojny (Politechnika Rzeszowska), Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST / 
Entrepreneurship and innovation in the management of the local development 

Dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne 
aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego  / The significance of the communal economy 
and legal aspects of conducting it by the territorial self-government units 

Dr Jacek Strojny, Dawid Karaś, Natalia Kopeć (Politechnika Rzeszowska), Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – 
analiza porównawcza województwa na tle wybranych regionów  / The potential of an entrepreneurship in 
Podkarpackie voivodship – a comparative analysis of the background of selected regions   



Dr Jacek Strojny, Dawid Karaś, Natalia Kopeć (Politechnika Rzeszowska), Zróżnicowanie przestrzenne potencjału 
przedsiębiorczego w województwie podkarpackim / The territorial differentiation of entrepreneurship potential in 
Podkarpackie voivodship 

Dyskusja / Discussion 

 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa / Coffee break 

 

8.30 – 11.00  Rejestracja uczestników 6. Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości  
           Registration of participants 6

th
 National Conference of Entrepreneurship Teachers 

11.00 Otwarcie 6. Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości 
          Opening of the 6

th
 National Conference of Entrepreneurship Teachers 

11.00 – 13.00 Sesja 7 / Session 7* 

Dr Małgorzata Baran (Collegium Civitas w Warszawie), Wdrożenie systemu zarządzania projektami jako narzędzie 

kreowania zachowań przedsiębiorczych w organizacji na przykładzie uczelni wyższych / Implementation of the 
project management system as a tool for the creation of entrepreneurial behavior within the organization on the 
example of universities 

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół 

wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty/ Determinants of higher education graduates’ 
entrepreneurship: theoretical assumptions vs. reality 

Mgr Anna Dolot (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu 
wizerunku przedsiębiorstw / The role of the recruitment process in shaping the the enterprise image  

Dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w 
nauczaniu przedsiębiorczości / Entrepreneurial education for social responsibility 

Mgr Beata Pawlas (Zespół Szkół nr 2 w Rybniku), Wpływ postawy przedsiębiorczej pracowników na rozwój firmy / 
Impact of entrepreneurial attitudes of employees for company development 

Dyskusja / Discussion 

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa / Lunch 

 

14.00 – 16.00 Sesja 8 / Session 8* 

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Tomasz Rachwał, mgr Marta Boguś, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
Kompetencje biznesowe w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości w świetle analizy podstawy programowej 
dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Business competencies in entrepreneurship education in light of 
analysis of core curriculum for lower and upper secondary schools 

Mg Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Problematyka podstaw przedsiębiorczości w 
opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? / The basics of 
Entrepreneurship in the eyes of upper secondary school students. Useful in life or a necessity to learn? 

Dr Tomasz Rachwał  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkole 
ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych w projekcie "Krok w 
przedsiębiorczość” / Entrepreneurship education in upper secondary  schools with the use of teaching materials 
elaborated in „Step into Entrepreneurship” project 

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych z wykorzystaniem materiałów 
dydaktycznych opracowanych w projekcie ReSeCo / Developing personal and social competencies in vocational 
schools with the use of teaching materials elaborated in Reseco project 

Mgr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Czy "ekonomia w praktyce" będzie przydatna w 
praktyce / Will the subject "economics in practice" be useful in practice? 

 

Dyskusja specjalna: współczesne problemy edukacji w zakresie przedsiębiorczości /  
Special discussion: contemporary problems of entrepreneurship education 


