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Szanowni Państwo! 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, XXI konferencję 

Zmiana Warunkiem Sukcesu. W tym roku organizowana jest ona pod hasłem „Kluczowe wyzwania 

współczesnych transformacji i zmian”. 

Umiejętność przeprowadzania gruntownych transformacji jest z roku na rok coraz istotniejszym wyzwaniem dla 

praktyków zarządzania. Równocześnie zmiana jest zjawiskiem permanentnym, które wymaga równoległego 

powiązania bieżącej wysokiej efektywności z wprowadzaniem innowacyjnych, często kompleksowych zmian.  

Jak zawsze, nasze spotkania, obrady i dyskusje chcemy oprzeć na połączeniu zarówno perspektywy teoretycznej, 

metodycznej jak i empirycznej związanej z prezentacją dobrych praktyk. W tym roku ten praktyczny aspekt 

uzyskuje nowy wymiar dzięki współpracy z przedsiębiorstwami sektora zaawansowanych usług dla biznesu. W 

drugim dniu konferencji zaplanowaliśmy wspólną sesję z przedstawicielami funkcjonujących w Polsce 

kilkudziesięciu globalnych centrów kompetencji, które wymieniają się najlepszymi globalnymi praktykami w 

zakresie zmian w ramach społeczności „Change and Transformation”.   

Zachęcając do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów zapraszamy Państwa do prezentacji swoich badań oraz 

koncepcji zarówno w formie wystąpień jak i artykułów naukowych. 

Wzorem poprzednich konferencji, zapewniamy Państwu możliwość spotkań, dyskusji i wymiany poglądów w 

gronie wybitnych postaci zarówno nauk o zarządzaniu jak i menedżerów przedsiębiorstw. 

 

                                                                                                                                     Grzegorz Bełz 
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TEMATYKA KONFERENCJI  

Tegoroczna konferencja dotyka problematyki gruntownych transformacji polegającej na powiązaniu bieżącej , 

wysokiej efektywności z wprowadzaniem innowacyjnych, często kompleksowych zmian w przedsiębiorstwach. 

Obszary tematyczne zostały podzielona na 4 bloki: 

1) Indywidualny i społeczny potencjał kompleksowych transformacji przedsiębiorstw 

2) Strategie i modele cyfrowej transformacji przedsiębiorstw 

3) Zmiany jako projekty innowacyjnych transformacji przedsiębiorstwa 

4) Global Service Centers as Transformation Drivers 

 

W ramach konferencji wygłaszane będą referaty, które zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zgłoszenia na konferencję należy dokonywać zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej  na witrynie 

zmiany.ue.wroc.pl przez dostępny tam  formularz zgłoszeniowy.  

Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje 

- lunche i przerwy kawowe 

- udział w bankiecie 

- druk zgłoszonych artykułów w Monografii UE we Wrocławiu, Pracach Naukowych UE we Wrocławiu,  

w kwartalniku Management Forum  

Opłata za uczestnictwo w konferencji ZWS 2019 

 



 Wpłata do 30.10.2019 Wpłata po 30.10.2019 

Udział z artykułem 

Artykuł w Pracach Naukowych UEW 

1390 zl 1490 zł 

Udział z artykułem 

Rozdział w monografii lub Management Forum 

890 zł 990 zł 

Udział bez artykułu 490 zł  550 zł 

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

Pekao S.A.  33 1240 6670 1111 0010 2305 5648 

Tytuł przelewu: „ZMIANY + Nazwisko” 

 

 

INFORMACJE WYDAWNICZE  

Uczestników Konferencji zapraszamy również do publikacji artykułów naukowych w ww. tematyce. Proces 

wydawniczy będzie odbywał się podobnie jak w roku ubiegłym przez system SENIR. Zakwalifikowane przez Radę 

Naukową artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane: 

 jako rozdział w monografii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt.) 

 w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (20 pkt.)  

 w kwartalniku Management Forum (5 pkt) – tylko w języku angielskim 

 

 

Ważne terminy 

do 31 października 2019  – zgłoszenie udziału w konferencji autorów oraz tytułu referatu 

do 15 listopada 2019   – przesłanie proponowanego tematu wystąpienia z abstraktem 

do 25 listopada 2019   – zawiadomienie o zaproszeniu do wygłoszenia referatu na konferencji 

do 30 listopada 2019  – wniesienie opłaty  

 
Bieżące informacje na temat konferencji są dostępne w Internecie pod adresem: 

 

http://zmiany.ue.wroc.pl 
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