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Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję 
Naukową, która tym razem poświęcona będzie ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym aspektom rozwoju 
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej.  

Na temat konferencji celowo wybrano turystykę wodną, gdyż zarówno położenie naszego kraju - kraju 
nadbałtyckiego, jak i bogactwo regionów w jeziora oraz wykorzystanie rzek dla turystyki, w ostatnim czasie 
nabrały większego znaczenia. 

Warto również zwrócić uwagę na turystyczne i gospodarcze wykorzystanie kanałów wodnych i akwenów. 
Turystyka wodna to jeden z elementów rozwoju polskich regionów. Warto również zwrócić uwagę na coraz 
większe zainteresowanie między innymi: jachtingiem, surfingiem, windsurfingiem czy kitesurfingiem.  

Rozmawiać będziemy w gronie naukowców, przedstawicieli branży morskiej, praktyków biznesu, jak 
również instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki i przedstawicieli samorządów lokalnych.   

Elementem konferencji jest wizyta u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie, pod hasłem Berlin Wodny. 
 
               Prof.Bogusław Stankiewicz  
   
 
            
        Przewodniczący Konferencji  
       Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej i Turystyki  
 
 

Problematyka Konferencji: 
- Ekonomiczne uwarunkowania turystyki morskiej, nadbrzeżnej i śródlądowej i innej 
- Turystyka żeglarska jako produkt turystyczny regionu  
- Zagospodarowanie wodnych szlaków turystycznych  
- Fundusze unijne a turystyka wodna 
- Wsparcie turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju regionu 
- Infrastruktura dla turystyki i sportów wodnych (w tym: surfing, windsurfing, kitesurfing) 
- Klastry turystyczne w gospodarce wodnej 

Wydział Ekonomiczny 
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 
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- Rola instytucji państwowych i praca samorządów na rzecz turystycznych szlaków wodnych 
- Degradacja siedlisk morskich poprzez działania turystyczne  
- Ekonomiczne uwarunkowania turystyki morskiej, nadbrzeżnej i śródlądowej 
- Zbiorniki wodne a rozwój agroturystyki 
- Infrastruktura rzeczna, wykorzystanie szlaków wodnych i akwenów dla turystyki  
- Kapitał ludzki w gospodarce turystycznej 
- Spływy kajakowe jako produkt turystyczny wybranych rzek Polski i Europy 
- Rozwój turystyki wodnej a ochrona środowiska w regionie 
- Udział różnych grup społecznych i wiekowych w turystyce wodnej 
- Rozwój nadmorskich uzdrowisk 
- Odpowiedzialność organizatora i bezpieczeństwo turysty  
- Miscellanea (różne) 

 

Terminy: 

10.08.2015 r.  – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa i tytułu artykułu, ½ strony abstraktu  
30.08.2015 r.  – ostateczny termin złożenia tekstu artykułu (max. 12 str.) oraz wniesienie opłaty 
 

Koszty uczestnictwa: 

- pełne uczestnictwo (wyżywienie, nocleg, materiały konferencyjne, opublikowanie artykułu, wyjazd 
studyjny) 

- opublikowanie jednego artykułu, bez uczestnictwa (można opublikować dwa artykuły za 
dodatkową opłatą) 

- udział w konferencji bez noclegu (wyżywienie, materiały konferencyjne, opublikowanie artykułu, 
wyjazd studyjny) 

- 1090 zł                      
 

-   650 zł  

 

-  750 zł 

 
Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

NIP 852-254-50-56 

rachunek bankowy: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 

Z dopiskiem „Imi ę i Nazwisko – Turystyka wodna 2015” 

Publikacja artykułów 

Artykuły w języku polskim (max 12 str.), po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w wydawnictwie 
naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Folia Pomeranae Universitatis Technologiae 
Stetinensis  seria Oeconomica 2015  (8 punktów wg MNiSzW).  

 

Wymogi redakcyjne – w załączniku  
 
 

Przesyłanie artykułów 
Formularz zgłoszenia oraz artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

marlena.prochorowicz@zut.edu.pl. 

Przy zgłoszeniu bardzo ważny dokładny adres do korespondencji z numerem telefonu i  adresem poczty elektronicznej. 

 

 

Komitet Organizacyjny i Sekretariat Konferencji 
 

prof. ZUT dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz – przewodniczący konferencji  

dr inż. Marlena Prochorowicz  - marlena.prochorowicz@zut.edu.pl;   501 42 22 98 

Monika Kozak – monika.kozak@zut.edu.pl;   91 449 6970 


